
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 7/2563 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 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.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้แม่เปิน,  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่าท่ี นว.1 (แม่กะสี),  
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี 
  และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
7. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านัก    
  จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
8. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 
9. นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร 
10. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.4  (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง  
12. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ  

  หน. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
  สาขานครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

13. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
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  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ  

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
14. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
15. นายชัยธัช  กิ่งพะยอม  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 16. นายมณฑล  หนูทอง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
17. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
18. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
19. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
20. นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย  พนักงานพิมพ์ ส.4 
21. นายณรงค์  เพ็ชรพิชัย  พนักงานธุรการ ส.๒ 

 22. นางสาววลัยพร หล่อเลิศธรรม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
23. นางสาวกานต์สุดา  หล่อเลิศธรรม   นักวิชาการเผยแพร่ 
๒4. นางกาญจนาภา จันทสร  นักวิชาการเผยแพร่  
25. นางสาวอุไรรัตน์  พันธว์งศ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
26. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
27. นางสาวอมรรัตน์  อานมณี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
28. นางสาวชนิสรา  เดชอิทธิสาร   เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ 
29. นางสาววิชุดา  จันทขาว  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
30. นางสาวนิรัชรา  ยอดแก้ว  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
31. นายดาบชัย  ดีศรี     เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
32. นายดนัสถ์  ศิริภาพ     เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
33. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
34. นางสาววัชรา  บุญตาปวน    เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 35. นางสาวจุฑามาศ  บูรณภวังค์   เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.3 
36. นางปรียาพร  พรไกรเนตร  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
37. นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
38. นางสาวสุรสา  กนกปัตร์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
39. นายประพัฒน์  กรอบเพ็ชร์  เจ้าหน้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
40. นางสาวอภิญญา  ดวงประทุม  เจ้าหน้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
41. นายดิเรก  กุหลาบศรี   พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 
๔2. นางสาวศิรินาถ  สาสุนันท์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
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๔3. นางสาวณฐมน พุฒทอง  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
44. นายภคินธร  จันทร   เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.3 
45. นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนสุข  เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า 
46. นางสนอง  คงเงิน   เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.3 
47. นายบัญญัติ  ภู่จิรเกษม  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.3 
48. นายโกมินทร์  ทองพ่วง  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 
49. นายเอกสิทธิ์  ดวงคันธี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
๕0. นางสาวณัฐจิรา  สรจิตวิรีกุล  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 
51. นายปภาวินทร์  หมั่นเจียก  พนักงานพิทักษ์ป่า 
52. นายสุภาษิต  ดวงประทุม  ช่างส ารวจ 
53. นายณรงค์เดช  แสนก๋า  ช่างส ารวจ 
54. นางสาวเสาวคนธ์  ปุณนสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า 
55. นางสาวสายรุ้ง  ทศศะ  เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า 
56. นางสาววามรินท์ สรจิตวิรีกุล  เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า 
57. นางวิราศินี  ยุธร     พนักงานเพาะช า 
58. นางสาววีรนุช  พรมจันทร์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
59. นางสาวดารินนัฎฐ์  กองขุนทด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
60. นายนิรุตน์  พึ่งไชย     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
61. นางสาววิไล พันกล่ัน   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
62. นางสาวอังสุมาริน  สุขเอม    เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
63. นางนพวรรณ  เณรตาก้อง  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
64. นางรุจิรา  ราตรี   เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
65. นายปกิต  ลูกปัด   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
66. นายพีระศักดิ์  โตติยะ  นักวิชาการเผยแพร่ 
67. นางสาวธัญลักษณ์  ณัทธพงศ์เมธี นักวิชาการเผยแพร่ 
68. นายธนภัสสร์  ดอนดีไพร  พนักงานพิทักษ์ป่า 
69. นางสาวจันทรา  ผลภักดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
70. นายมงคล  กองแก้ว   คนงานเพาะช า 
71. นางจีรพรรณ  เมืองเงิน    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

72. นางพิมพ์พิสา  จันเพ็ง    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.3 
73. นางสาวฉันทนา  วงษ์หิรัญ  นักวิชาการเผยแพร่ 
74. นางลักขณา  พวงมาลัย  นักวิชาการเผยแพร่ 
75. นายพรชัย  จันทร์สาคร  นิติกร 
76. นายพงศ์ภัทร  พัชระกุล  นิติกร 
77. นายภูวสุ รุ่งสุวรรณ์   พนักงานพิทักษ์ป่า 
 
 

/78. นางสาวรัตถกาล... 



- 4 - 
 
78. นางสาวรัตถกาล  อยู่สนิท    เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
79. นางสาวมัสวิมล  ราชเสนา    เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
80. นางสาวพิจิตรา  อารีเอื อ  เจ้าหน้าท่ีภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS 
81. นางสาวณิชนันทน์  นวลปิม  เจ้าหน้าท่ีภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสกล  เวียงนาค   ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย (ติดราชการ) 
2. นายนพรัตน์  หิรัญค า หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
 หน. หน่วยป้องกันฯ ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

(ติดราชการ) 
3. นางณัฐปาลิน  พัฒนสิรินนท์  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (ลากิจส่วนตัว) 
4. นายสุนทร  เฉยปัญญา   ช่างส ารวจ (ลาพักผ่อน) 
5. นางวนิดา  คูหฤค า   นายช่างส ารวจ (ลาพักผ่อน) 
6. นางสาวศศิธร  เกิดศิริ   เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ลาพักผ่อน) 
7. นางสาวกชพร  ขาวสุข   เจ้าหน้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลาพักผ่อน) 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 6/2563 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 6/2563 
วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 
  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 6/2563 วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 6/2563 
  3.1 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ด าเนินคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 - 2556 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 

  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ ให้ติดตามผลการด าเนินคดีเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
ส านักฯ ได้แจ้งทางศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันรักษาป่า ประสานกับพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินคดี ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2563 ขอให้รายงานส านักฯ ทราบ ภายในวันท่ี 15 กันยายน 
2563 นั น หน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยใดท่ียังไม่ได้รายงาน ขอเร่งรัดให้รายงาน เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้น าข้อมูล
คดีลงในระบบ เพื่อรายงานกรมป่าไม้ทราบต่อไป  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.2 เรื่อง ขอเชิญประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ โดย ส่วนจัดการป่าไม้  
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า การขออนุญาตของส่วนราชการท่ีเข้าท าประโยชน์ก่อน
ได้รับอนุญาต ส านักฯ ได้ก าชับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ตรวจสอบพื นท่ีรับผิดชอบว่ามีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ได้เข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่ ขอความร่วมมือหน่วยป้องกันและพัฒนา
ป่าไม้ ช่วยประสานให้หน่วยงานราชการรีบด าเนินการขออนุญาต ภายใน 180 วัน 

 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ : สอบถามเรื่องท่ีพักสงฆ์ท่ีอยู่ในป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 และท่ีรับแจ้งไว้ตามประกาศกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 จะสามารถขออนุญาต
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ได้หรือไม่ 
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ : ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
ให้หน่วยงานของรัฐท่ีใช้ประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้สามารถยืนค าขอใช้ประโยชน์ในพื นท่ีกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ส่วนท่ีพักสงฆ์ทางส านักงานพุทธศาสนาต้อง
เป็นผู้ยื่นค าขอเอง 
 ประธาน : การขอเข้าใช้ประโยชน์ของวัด 

      - การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด เป็นผู้ลงนามในค าขอ  

      - การใช้ประโยชน์ในเขตพื นท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เท่านั น เป็นผู้ลงนามในค าขอ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 3.3 ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ เพื่อสนับสนุน การ
จัดท าและการด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื นท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า ติดตามเรื่องชี ขอบเขตหมู่บ้านเป้าหมาย  

- หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม คือ ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ, ต าบลวังซ่าน 
 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง ได้ออกส ารวจข้อมูลพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขา
ทุ่งโพ ต าบลทุ่งโพ บ้านหัวเขา หมู่ท่ี 12 เป็นพื นท่ีเขต ส.ป.ก. และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ  าประทุน, ต าบลเขาบาง
แกรก บ้านเขาปลาร้า หมู่ท่ี 5 เป็นพื นท่ีเขต ส.ป.ก. พื นท่ี นส. 3 ไม่มีพื นท่ีท่ีจะด าเนินการ คทช. 
 - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งให้ส านักฯ 

 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 41,022,600.00 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 38,579,815.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.05 จัดท า PO แล้ว 1,772,307.00 คิดเป็น 4.32 % 
 
 
 

/ซึ่งการเบิกจ่าย... 
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ซึ่งการเบิกจ่ายเงินและPO ท่ีกันในระบบ ทางส านักด าเนินการไปแล้ว 40,352,122.00 บาท คิดเป็น 98.37 %  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย ส่วนอ านวยการ 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1601.7/ว 17509    

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2563 ทางกรมป่าไม้ขอให้ส านักฯ 
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขอให้ทางส่วน/ศูนย์ และหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ และรายงานให้ทางส านักฯ ทราบ 
ตามก าหนดระยะเวลา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการ

ด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย 
ส่วนจัดการป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ท่ี ทส 1605.32/18284 ลงวันท่ี 
11 กันยายน 2563 เพื่อให้การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักป่า และเป้าหมายการด าเนินการ
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
ศักยภาพของพื นท่ี จึงให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการดังนี  

1. เร่งรัดการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค์ท่ีไมสามารถ
ด าเนินการได้ 

2. ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดความท้าทายและสามารถ
ด าเนินการได้จริง 
 ประธาน : 1. การด าเนินการด้านป้องกันรักษาป่า ก าหนด พื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 50 ไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 50 ไร่ 

2. ด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก าหนด 100 ไร่ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (Action Plan) ของกรมป่าไม ้โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า การป่าไม้ส่ังการ เรื่อง ส่งมอบภารกิจควบคุมไฟป่าให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี  

1. ในส่วนท่ียังด าเนินการส่งมอบภารกิจยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัด ติดตาม และสอบถามถึงสาเหตุท่ี
ยังไม่รับมอบ ด าเนินการ 

2. ให้ติดตามผลการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีรับมอบภารกิจ
ควบคุมไฟป่าแล้ว เพื่อขอทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าได้อย่างเต็มท่ีหรือ
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 

 
 
 

/ส านักฯ ส่ังการให.้.. 
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ส านักฯ สั่งการให้ศูนย์ป่าไม้ด าเนินการแล้ว และให้รายงานภายในวันที่ 30  พฤษภาคม 

2563 ขณะนี  ส านักฯยังไม่ได้รับรายงานครบถ้วน ขาดศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์  

ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ : ยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (Action Plan) ของกรมป่าไม ้โดย ส่วนจัดการป่าไม้ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ แจ้งว่า ส านักมีแผนการด าเนินงาน อยู่ในพื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์มี
พื นท่ี อ าเภอไพศาลี จ านวน 10 หมู่บ้าน อ าเภอชุมตาบง 6 หมู่บ้าน และจังหวัดพิจิตรมีพื นท่ี อ าเภอเขาทับคล้อ 4 
หมู่บ้าน ซึ่งมีการจ้างงานต าแหน่งผู้ช่วยงานส ารวจ จ านวน 20 อัตรา และผู้ช่วยงาน GIF จ านวน 2 อัตรา ส านักฯ 
ได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.6 เรื่อง โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563  โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

  นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 
1608.3/16866 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการวันรกัต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้
ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จัดท าโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 21 ตุลาคม 
2563 หรือตามท่ีเห็นสมควร โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช โรค แมลง 
ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน  าต้นไม้ในพื นท่ีท่ีได้ปลูกต้นไม้ไว้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โครงการวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 หรือ พื นท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร โดยส านักฯได้จัดกิจกรรมในพื นท่ี บ้านกระทุ่มทอง 
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  4.7 เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจ้งว่า ส านักฯได้แจ้งเวียน
ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี 135/2563 ลงวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง 
แต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี 2564 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักจัดกรทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์    เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ            กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้            กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย           กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์           กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี            กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร            กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

/โดยให้ทางศูนย์ป่าไม.้... 
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โดยให้ทางศูนย์ป่าไม้พิจิตร, ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี และส่วนส่งเสริมการป่าไม้ พิจารณาคัดเลือก

เกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติ จังหวัดละอย่างน้อย 2 ราย เสนอให้ ส านักฯ ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 แต่เนื่องจาก
หลักเกณฑ์คู่มือการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี 2564 กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.3/18587 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563  แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นฯ 
จะได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี 
2564 เพื่อส่งให้ส านักพื นที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า 
ระดับจังหวัด เป็นภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.8 เรื่อง การแต่งตั งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด โดย 
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.33/
ว 16890 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 กรมป่าไม้ มีหนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัดท่ีมีป่าชุมชน ให้ด าเนินการแต่งตั ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด โดยขอให้ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ และประสานกับ
จังหวัดในการด าเนินการ ซึ่งหนังสือกรมป่าไม้ท่ีมีไปถึงจังหวัดเป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดไม่มาก อาจท าใหส้ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ขอให้ศูนย์ป่าไม้ประสานงานและ
สนับสนุนข้อมูลในการด าเนินการให้กับจังหวัดต่อไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 มอบหมายเข้าร่วมประชุม แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
โดย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
  ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาท่ีดิน 
และการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินในพื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์    
ท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการ เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี 2 พื นท่ี ดังนี  
  ในวันท่ี 23 กันยายน 2563 ร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคม อ าเภอพยุหะคิรี เกี่ยวกับท่ีดิน
ท่ีมีปัญหา และเกิดการร้องเรียนต่างๆ ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึง โครงการ คทช. ในพื นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาสนามชัย เนื อที ่80 ไร่เศษ ซึ่งได้ท าการชี แจงต่อคณะกรรมาธิการเป็นท่ีเข้าใจ 
  ในวันท่ี 24 กันยายน 2563 ร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคม อ าเภอลาดยาว มีปัญหาเรื่องท่ี สปก. 
ท่ีถูกเพิกถอน และพื นท่ีขอคืนท้องท่ี อ าเภอแม่เปิน, อ าเภอชุมตาบง และอ าเภอแม่วงก์  ได้ท าการชี แจง
รายละเอียดต่างๆว่า ในแนวทางแก้ไขต้องน าเข้าสู่กระบวนการ คทช. ต่อไป และปัญหาเรื่องส านักสงฆ์ในพื นท่ี
ป่าไม้ ได้ชี แจงท าความเข้าใจ แก้ไขตามแนวทางมติปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ตามคณะรัฐมนตรี 
23 มิถุนายน 2563 ต่อไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 16.00 น. 

 
   
 (นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


