
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 6/2563 

วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 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.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 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. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.4  (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง  
12. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ  
  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
13. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 14. นายมณฑล  หนูทอง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
15. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
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16. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
17. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
18. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

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

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
2. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 (ติดราชการ) 
3. นายพินิจ  หล้าอยู่ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ  

 หน. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
 สาขานครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
4. นายชัยธัช  กิ่งพยอม หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
 หน.หน่วยป้องกนัรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

(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 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 5/2563 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 5/2563 
วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 5/2563 วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 5/2563 
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  3.1 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ด าเนินคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 - 2556 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า การประชุมครั งท่ีผ่านมา ส านักฯ ขอให้หน่วยป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประสานกับพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามผลการด าเนินคดี ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 – 2563 ว่าผลการด าเนินคดีใดอยู่ในสถานะใด ขอให้รายงานส านักฯ ทราบ ภายในวันท่ี 15 กันยายน 
2563 หน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยใดท่ีได้ผลการด าเนินคดีมาแล้ว ให้รายงานส านักฯ ได้เลย เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะ
ได้น าข้อมูลคดีลงในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า เพื่อรายงานกรมป่าไม้ทราบต่อไป  

  ส าหรับหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท่ีตรวจสอบสถานะข้อมูลสถานะทางคดี     
ส่วนจัดการป่าไม้ จะให้เจ้าหน้าท่ีส่งข้อมูลใหเ้พื่อด าเนินการต่อไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 เรื่อง ขอเชิญประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า เรื่องเดิมได้มีส่วนราชการท่ีเคยยื่นเรื่องขอเข้าท าประโยชน์
ในพื นท่ีป่าไม้ ซึ่งส านักฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและรายงานจังหวัด โดยส านักฯ ได้รายงานกรมป่าไม้ทราบแล้ว 
และกรมป่าไม้ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม ถึงขณะนี เรื่องยังค้างการด าเนินการอยู่ ส านักฯ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสภาพป่า ติดตามเรื่องการขออนุญาตท่ียังคงค้างการรายงาน ประสานงานกับ   
ผู้ขออนุญาตและด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานให้ส านักฯ ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ส าหรับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบพื นท่ีรับผิดชอบว่ามีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ได้เข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้ามีให้ประสานงานเพื่อขอให้ไปยื่น
ขออนุญาตตามกฎหมายด้วย 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

3.3 ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ เพื่อสนับสนุน
การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
  นายสกล  เวียงนาค หัวหน้าฝ่ายจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ติดตามเรื่องชี ขอบเขตหมู่บ้าน
เป้าหมาย หน่วยที่ส่งรายงานครบแล้ว 
 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน  
 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ 

 หน่วยที่ยังส่งรายงานไม่ครบ 

 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ ค้างส่งข้อมูลต าบลวังซ่าน ต าบลเขาชนกัน  
 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ ค้างส่งข้อมูลต าบลพลองสองนาง  
 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง ค้างส่งข้อมูล 
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 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งให้ส านักฯ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง เร่งรัดการส่งใบส าคัญคู่จ่ายและสัญญายืมเงินเพื่อเบิกจ่าย โดย ส่วนอ านวยการ 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เกิดความ

สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา หลีกเล่ียงปัญหาใบส าคัญจ านวนมากช่วงก่อนสิ นปีงบประมาณ จึงเห็นควรให้หน่วยงานต่างๆ 
ส่งใบส าคัญคู่จ่ายเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด าเนินการจัดส่งใบส าคัญคู่จ่ายและสัญญาการยืมเงินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี  

1. ใบส าคัญคู่จ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ให้ส่งถึงอ านวยการ 
ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2563 

2. ค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2563 ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้จัดท าสัญญายืมเงิน 
และให้ส่งส่วนอ านวยการ ภายในวันท่ี 7 กันยายน 2563 

3. ใบส าคัญในการจัดซื อจัดจ้าง ให้ส่งถึงส่วนอ านวยการ ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2563 
4. ประมาณการค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตรวจป่า ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจ าเดือนกันยายน 

2563 ให้ถึงส่วนอ านวยการ ภายในวันท่ี 7 กันยายน 2563 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยื่นยันงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย ส่วนอ านวยการ 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ตามท่ีส านักได้มีหนังสือ ท่ี ทส 1629.104/2650 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2563 ขอให้ทุกส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ตรวจสอบยืนยันงบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้จ่ายตามแผนงาน 
แล้วรายงานให้ส านักฯทราบ ซึ่งทางส่วน/ศูนย์ได้รายงานมาเกือบครบแล้ว เหลือทางศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และ        
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ท่ียังไม่ได้รายงานเข้ามา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนรางวัล โดย ส่วนอ านวยการ 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS ของส านักฯ มีบัญชี

เงินสินบนรางวัล คงเหลือรวมทั งสิ น 134,167.86 บาท ซึ่งทางกลุ่มตรวจสอบภายใน มีข้อแนะน าให้แจ้งผู้มีสิทธิมา
รับเงินรางวัล แต่ละปีดังต่อไปนี  

1. ปี พ.ศ. 2556 มีเงินสินบนรางวัล คงเหลือ 70,597.00 บาท เป็นหน่วยของ นว.1, นว.5,       
พช.7, พช.10, อน.12, พช.20 

2. ปี พ.ศ. 2557 มีเงินสินบนรางวัล คงเหลือ 7,227.00 บาท เป็นของหน่วย นว.2, นว.4,         
อน.9, อน.11 

3. ปี พ.ศ. 2558 มีเงินสินบนรางวัล คงเหลือ 15,593.00 บาท เป็นของหน่วย นว.3, นว.4,       
อน.8, อน.9 

4. ปี พ.ศ. 2559 มีเงินสินบนรางวัล คงเหลือ 724.00 บาท เป็นของหน่วย นว.1 
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5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากเงินค่าปรับตาม 

ค าพิพากษาของศาลตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ านวน 156,080.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินสินบนรางวัล
จ านวน 117,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 39,020.00 บาท โดยมีเงินสินบนรางวัล คงเหลือ
จ านวน 8,118.50 บาท เป็นของหน่วย อน.8, อน.10 
 6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากเงินค่าปรับตาม    
ค าพิพากษาของศาลตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ านวน 321,440.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินสินบนรางวัล จ านวน 
173,480.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 57,560.00 บาท โดยมีเงินสินบนรางวัล คงเหลือจ านวน 
31,908.36 บาท เป็นของหนว่ย อน.9, อน.10, อน.11 

7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2563) ไม่มีการรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย     
ในการด าเนินงานจากค่าปรับตามค าพิพากษาของศาลตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้

- หากผู้มีสิทธิมีความประสงค์ท่ีจะรับเงินดังกล่าว ให้กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ            
KTB Corporate Online พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาหน้าสมุดบัญชี 

- หากผู้มีสิทธิไม่ประสงค์จะรับเงิน กรุณาแจ้งให้ส านักฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
- หากผู้มีสิทธิไม่ติดต่อขอรับเงินสินบนรางวัล ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 จะถือว่าไม่

ประสงค์จะรับเงินสินบนรางวัล จะด าเนินการส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
ทั งนี  ได้แจ้งเวียนตามหนังสือส านักฯ ท่ี ทส 1629.102/915 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 แล้ว 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนอ านวยการ 

  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักได้รับงบประมาณทั งสิ น 41,074,900.00 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 32,033,275.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.99 จัดท า PO แล้ว 4,046,526.00 คิดเป็น 9.85 %    
ซึ่งการเบิกจ่ายเงินและPO ท่ีกันในระบบ ทางส านักด าเนินการไปแล้ว 36,079,801.50 บาท คิดเป็น 87.84 %  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.5 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.62/16115 

ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านเครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่า 
หมู่บ้านละ 50,000 บาท ให้กับทางส านักฯจ านวน 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในท้องท่ีจังหวัดนครสวรรค์ กรมป่าไม้    
ส่ังการให้รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้จัดสรร ส่ังให้ด าเนินการดังนี  

1. แจ้งหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รายงานประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาพร้อมนี  (แบบสคฟ. 10) โดยส่งข้อมูลให้ส านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าทราบ ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2563 เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าจัดท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง       
โดยส่งรายงานผลให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม และกรมป่าไม้ จ านวน 1 เล่ม พร้อมส่ง
ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี wildfiretraining56@gmail.com ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563  
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และขอให้ส่งส านักภายในวันท่ี 20 กันยายน 2563 เพื่อส่งส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทราบต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.6 เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการกรมป่าไม้เป็นเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1604.62/11468 ลงวันท่ี 

11 มิถุนายน 2563 เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการกรมป่าไม้เป็นเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
กรมป่าไม้ได้เสนอให้ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์, ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร, ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้
อุทัยธานี เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั งให้ท าหน้าท่ีเป็นเลขนุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแต่ละ
จังหวัด และขอให้จังหวัดก าหนดเลขท่ีออกหนังสือส าหรับคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ประธาน : เรื่องการออกเลขท่ีหนังสือ ให้ทางศูนย์ป่าไม้ท าหนังสือถึงจังหวัด แล้วส าเนาให้กรมป่าไม้
ทราบต่อไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.7 เรื่อง ขอทราบแนวทางในการเข้าศึกษาวิจัยในพื นท่ีป่าชุมชนบริเวณพื นท่ีศึกษาโครงการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม อ่างเก็บน  านางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มสี าเนาหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.63/
ว 15920 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ส่งส าเนาหนังสือ ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือในกรณีท่ี   
กรมป่าไม้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการน าระเบียบท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วย      
ป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับแก่การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื นท่ีป่าชุมชนบริเวณพื นท่ีศึกษาโครงการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อ่างเก็บน  านางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปได้ว่าการขออนุญาตใช้พื นที่ในเขตท่ีเป็นป่าชุมชน  
ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ก าหนด 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.8 เรื่อง การจัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนมีกิจกรรมย่อยอยู่ 
3  กิจกรรม 1.การจัดตั งป่าชุมชน 2.การจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน 3.การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื นท่ีป่าชุมชน 
ซึ่งตามแผนการจัดส่งรายงาน วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ขอแจ้งศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ท่ีด าเนินการในนามของศูนย ์ขอเร่งรัดให้จัดส่งรายงานตามก าหนดด้วย 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.9 เรื่อง เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า มี 2 กิจกรรม ดังนี  
  1. กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง  

  2. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการจังหวัดละ 1 แห่ง 
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ในขณะนี โครงการทั งหมดได้รับการอนุมัติแล้ว และทราบว่าทุกจัดหวัดด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเร่งรัดให้
จัดส่งรายงานให้เป็นไปตามก าหนด 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.10 เรื่อง ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการส่งมอบ - รับมอบพื นท่ีสวนป่า/โครงการท่ีมีอายุเกิน 10 ปี 
ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าดูแลรักษา โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/14313 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการส่งมอบ - รับมอบ
พื นท่ีสวนป่า/โครงการท่ีมีอายุเกิน 10 ปี ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าดูแลรักษา เป็นการอนุสนธิค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 
530/2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยปรับเปล่ียนคณะกรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 
  1. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี   ประธานกรรมการ 
  2. ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้     กรรมการ 
      ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี หรือผู้แทน 
  3. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ หรือผู้แทน    กรรมการ 
  4. หัวหน้าสวนป่า/โครงการ     กรรมการ 
  5. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท้องท่ี    กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้    กรรมการและเลขานุการ 
      ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี 

  โดยมีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี  
  1. ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบพื นท่ีส่วนป่า/โครงการท่ีมีอายุเกิน 10 ปี        
โดยจัดท ารายละเอียดสวนป่า/โครงการ ได้แก่ ข้อมูลสวนป่า/โครงการแยกเป็นแปลงปลุก ปีท่ีปลูก ชนิดพันธุ์ไม้ 
ระยะปลูก เปอร์เซ็นต์การรอดตาย การบุกรุกครอบครองและใช้ประโยชน์พื นท่ี  และขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ค่าพิกัดแปลงปลูก ภาพถ่ายสี และภาพถ่ายทางอากาศ (ถ้ามี) แสดงไว้เป็นหลักฐาน 
  2. ให้หัวหน้าสวนป่า/โครงการด าเนินการส่งมอบสวนป่า/โครงการท่ีมีอายุเกิน 10 ปี          
ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื นท่ีรับมอบไปดูแลรักษาและป้องกันมิให้มีการการท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ต่อไป 
  3. หากมีความจ าเป็นให้สามารถแต่งตั งคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
  4. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  - ไม่มี -  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 
   

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


