
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 8/2563 

เม่ือวันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรป่าไม้ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. นายไกรสร  วิริยะ  ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
2. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล ผอ.ส่วนอ านวยการ 
3. นายสกล  เวียงนาค  ผอ.ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
4. นายเดชา  ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน 
5. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์  ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้แม่เปิน,   
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี และ 
  หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
6. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด  
  นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
7. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
8. นายทินกร  พิริยโยธา  ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
9. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านัก    
  จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
10. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร, 
  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันฯ ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
12. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ หน.หน่วย

  ป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
13. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ  
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  หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
  สาขานครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
14. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ  

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
15. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
16. นายชัยธัช  กิ่งพยอม  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
17. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
18. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
19. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
20. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
21. นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
22. นายอภิสิทธิ์  พวงยะ  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) 
23. นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย  พนักงานพิมพ์ ส.4  
25. นางกาญจนาภา จันทสร  นักประชาสัมพันธ ์
27. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    นักจัดการงานท่ัวไป 
29. นางณัฐปาลิน  พัฒนสิรินนท์   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
30. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมณฑล  หนูทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 7/2563 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 7/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 2563 
   

/มติ ท่ีประชุมรับรอง... 
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  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 7/2563    วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 6/2563 
  3.1 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ด าเนินคดีในระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 - 2556 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า มีหน่วยท่ียังขาดส่งรายงานอยู่ 2 หน่วย 
ขอให้เร่งรัดด าเนินการรายงานให้ส านักฯทราบ  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 เรื่อง ขอเชิญประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า การขออนุญาตของส่วนราชการ      
ท่ีเข้าท าประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต ขอให้แต่ละหน่วยป้องกันรักษาป่า เข้าประสานและด าเนินการโดยด่วน 
หน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยใดท่ียังไม่ได้รายงาน ขอเร่งรัดรายงานให้ส านักฯทราบ   

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง เร่งรัดการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นว 0032/ว 23398 
ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 ขอให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโรนา 2019 ดังนี  
 1. ให้สถานประกอบการทุกแห่ง ปฏิบัติตามาตรการควบคุมหลัก ดังนี  
  1.1 ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ 

  1.2 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน  ายาฆ่าเชื อโรค  
  1.3 ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

  1.4 ให้ท าความสะอาดพื น พื นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังให้บริการ และจ ากัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน 

  1.5 ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาท ากิจกรรม ให้สั นลงหรือเท่าท่ีจ าเป็น 

 2. การจัดงานต่างๆ ในพื นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก ากับ ติดตาม ดูแล ให้เป็นไปตามมาตรการ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 3609/2563 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 โดย ส่วนอ านวยการ 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 3609/2563 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563  เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
นครสวรรค์ กรมป่าไม้ได้แต่งตั งผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส่วน และผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ โดยมีทั งหมด 8 ราย  

1. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าท่ี ผู้อ านายการส่วนอ านวยการ 
  2. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
 
 

/3. นายเดชา... 
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3. นายเดชา  ชมดี นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 
4. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษา

ป่าและควบคุมไฟป่า 
5. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
6. นายวีระ ระบอบ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
7. นายทินกร  พิริยโยธา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้

อุทัยธานี 
8. นายวิชยั  แตโช เจ้าพนักงานป่าไมอ้าวุโส ท าหน้าท่ี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง การจัดซื อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 

โดย ส่วนอ านวยการ 
นางณัฐปาลิน  พัฒนสิรินนท์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ แจ้งว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน ด าเนินการเข้าตรวจสอบ

เอกสารการจัดซื อจัดจ้างของส านักฯ เมื่อปลายปี 2562 ได้ให้ค าแนะน าว่า เอกสารการจัดซื อจัดจ้างของส านักฯ 
มีส่วนท่ีขาดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องในรายงานขอซื อหรือขอจ้าง ทางส่วนอ านวยการจึงน ากระบวนการจัดซื อหรือจ้าง 
มาทบทวนให้ในท่ีประชุมทราบอีกครั ง ตามวิธีการดังต่อไปนี  

1. งบประมาณในการจัดซื อจัดจ้าง เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื อต้องจ้าง  
2. เตรียมการ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
3. เจ้าหน้าท่ี จัดท ารายงานขอซื อขอจ้าง และแต่งตั งคณะกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
5. ด าเนินการจัดหา 
6. อนุมัติส่ังซื อส่ังจ้าง 
7. ท าสัญญาหรือข้อตกลง 
8. บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 
9. ควบคุมพัสดุและจ าหน่ายพัสดุ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โดย ส่วนอ านวยการ 
นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช นักจัดการงานท่ัวไป แจ้งว่า การเบิกเบี ยเลี ยงเพื่อให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน จึงขอเพิ่มเติมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี  
1. เพิ่มเวลาไปในค าขออนุมัติไปราชการ และใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
2. กรณีใช้รถยนต์ของทางราชการ เพิ่มข้อความว่า “ขอเบิกค่าผ่านทางพิเศษ” (กรณีเดินทาง

ไปส่วนกลางและภาคตะวันออก)  
3. การเบิกค่าน  ามัน ให้เวลาในบิลสัมพันธ์กับขออนุมัติไปราชการและอยู่ในเส้นทางท่ีขอไปราชการ 
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4. การเดินทางไปราชการก่อนวันท่ีประชุมหรืออบรมและกลับจากวันท่ีประชุมหรืออบรม
เสร็จแล้วสามารถเบิกได้ (อยู่ในดุลพินิจและความเหมาะสม) 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.5 เรื่อง โครงการจ้างส ารวจการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. 
เพื่อรองรับฟื้นฟูท่ีป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินกู้ปี 2564 โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม ้ 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า โครงการจ้างส ารวจการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรองรับฟื้นฟูท่ีป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินกู้ปี 2564 โดยมี
การจ้างจ านวน 2 ต าแหน่ง จ านวน 22 อัตรา  

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างส ารวจ จ านวน 20 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 4 เดือน (ช่วงแรก) 
1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 จ านวน 10 ราย โดยปฏิบัติงานในท้องท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
แม่เปิน จ านวน 6 ราย, ศูนย์ป่าไม้พิจิตร จ านวน 4 ราย (ช่วงท่ี 2) 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 
จ านวน 10 ราย โดยปฏบิัติงานในท้องท่ี หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี จ านวน 10 ราย  

2. ต าแหน่ง GIS จ านวน 2 อัตรา เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยปฏิบัติงานใน
ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม ้
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.6 เรื่อง ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ คทช. อ าเภอ โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้  
ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ได้รับ

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ในการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ คทช. อ าเภอ จ านวน 2 แห่ง 
1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ 
2. หน่วยปอ้งกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.7 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 – 2) งบประมาณเงินกู้  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากชุมชน โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.41/19986 

ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 เรื่องแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1-2) งบประมาณเงินกู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน เป็นเงินอุดหนุนป่าชุมชน แบ่งเป็นท้องท่ี
จังหวัดนครสวรรค์มีเป้าหมาย 33 หมู่บ้าน ท้องท่ีจังหวัดพิจิตรมีเป้าหมาย 6 หมู่บ้าน , ท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี  
มีเป้าหมาย 31 หมู่บ้าน ส านักฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้ท้องท่ี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการตามแผน         
เงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 70,000 บาท โดยมีกิจกรรมให้คณะกรรมการป่าชุมชนจ้างราษฎร จ านวน 3 ราย ต่อป่าชุมชน 
ระยะการจ้าง 2 เดือน เดือนละ 8,000 บาท เพื่อปลูกต้นไม้ 25 ต้นต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 30 ไร่ งบประมาณท่ีเหลือ
ด าเนินการกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น การท าป้ายป่าชุมชน การท าแนวกันไฟ ฯลฯ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 
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ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า การปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดเป้าหมาย จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 50 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 50 ไร่  

และพื นท่ีท่ีด าเนินการตามมาตรา 25 จ านวน 100 ไร่ อยู่ในท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.9 เรื่อง แนวทางการขับเคล่ือนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/21087 

ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยส่งข้อมูลแผนท่ีให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี ด าเนินการส ารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ในพื นท่ีเป้าหมายท่ีกรมป่าไม้ก าหนด โดยให้ตรวจสอบข้อมูลแผนท่ีท่ีกรมป่าไม้จัดส่งมาให้ มีพื นท่ี
สามารคด าเนินการฟื้นฟูทั งหมดกี่ไร่ โดยแยกเป็นพื นท่ีท่ีจะฟื้นฟูป่าไม้ ในลุ่มน  าท่ี 1, 2 จ านวนกี่ไร่ ลุ่มน  าท่ี 3, 4, 5 
จ านวนกี่ไร่ 

โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่าจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื องต้นและจะด าเนินการจัดท าข้อมูล
แยกเป็นรายหน่วยป้องกันและพัฒนา เพื่อจัดส่งไฟล์ตรวจสอบต่อไป 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.10 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูป่าเพื่อจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินนอกงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/22134 
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลการปลูกฟื้นฟูป่าเพื่อจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 แจ้งศูนย์ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนา หัวหน้าส่วนป่า โครงการ ถ้ามีพื นท่ีท่ีจะเสนอเพื่อขอรับ
การสนับสนุนและปลูกป่าเงินนอกงบประมาณปี 2564 ให้จัดท าข้อมูลรายงานส ารวจเบื องต้น ตามท่ีส านักส่งเสริม
การปลูกป่าได้ก าหนดไว้ รายงานทางส านักฯทราบโดยด่วน 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.11 เรื่อง แก้ไขค าส่ังคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี 
2564 โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1613.3/ว 21192 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ส่งส าเนาค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 3673/2563 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 
2563 เรื่อง แก้ไขค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี 2564 โดย
อนุมัติค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 2941/2563 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งหน่วยงานภายใน
และก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้สาขา จึงแก้ไขรายละเอียดคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ดังนี  
 1. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์       ประธานกรรมการ 
 2. ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ           กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้          กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน          กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า        กรรมการ
 6. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้                กรรมการ 
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 7. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า           กรรมการและเลขานุการ
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 เรื่อง รายงานสรุปผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ขอให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และหัวหน้า
สถานีเพาะช ากล้าไม้ เร่งรัดด าเนินการจัดส่งรายงานด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 16.00 น. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


