
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 1/2564 

เม่ือวันพุธท่ี 13 มกราคม 2564 
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  
6. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด  
  นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
7. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครสวรรค์ 
  ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
8. นายทินกร  พิริยโยธา  ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อุทัยธานี   
  ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ 

 
 

/หน.โครงการปรับปรุง... 
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  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
14. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
15. นายชัยธัช  กิ่งพยอม  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. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
20. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
21. นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
22. นายอภิสิทธิ์  พวงยะ  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  

  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๕  (ยอดห้วยแก้ว) และ 
  หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 

  สาขานครสวรรค์ 1 อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุพจน์  ดาวดึงษ์   นักจัดการงานท่ัวไป 
 2. 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 
 1) การติดเชื อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี สถานการณ์รุนแรงขึ น 
ทางกรมป่าไม้และทางส านักฯ ขอเน้นย  าทุกท่านท่ีปฏิบัติงาน ให้ระมัดระวังและเฝ้าระวัง อย่าไปพื นท่ีท่ีสุ่มเส่ียง
ต่อการติดเชื อ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดแต่ละจังหวัด อย่างเคร่งครัดด้วย 
 2) นโยบาย ทส2 + 4 ของท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีดังนี  
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ทส2 คือ 
 1. ตั งเป้าหมายท้าทาย : การยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็น 2 เท่า
เช่น จัดท่ีท ากิน/ท่ีอยู่อาศัยจากปีละ 200,000 ไร่ เป็น 400,000 ไร่ 
 2. เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 - บุคลากร 
 - เครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
 - เครื่องมือ อุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ และกฎระเบียบตามกฎหมาย 
 - เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

+ 4 คือ 
 1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. แสวงหาความรู้ตามหลักวิชาการ ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี และสถานการณ์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4. ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินงาน 
โดย การน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านทรัพยากรน  า และด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับส านักฯ คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การด าเนินงานจัดท่ีดินท่ีท ากินให้ชุมชน (คทช.) ,
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ,การจัดการชุมชนในพื นท่ีป่าคือนโยบายคนอยู่กับป่า,การเพิ่มพื นท่ีป่าและพื นท่ี
สีเขียว, ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูก 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 8/2563 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 8/2563 
วันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 
  มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 8/2563 วันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 8/2563 
  3.1 เรื่อง โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุม VDO conference วันท่ี 
12 มกราคม 2564 กรมป่าไม้ ได้ติดตาม เรื่อง การลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดย
แจ้งให้ส านักฯ รายงานผลการลงทะเบียน ให้สอดคล้องกับแผนการแจกจ่ายกล้าไม้ของปีงบประมาณ 2563 ท่ีแต่ละ
หน่วยเพาะช ากล้าไม้ได้รับ และได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ณ วันท่ี 12 มกราคม 2564 เป็นรายจังหวัด โดยจังหวัด
นครสวรรค์มี 2 หน่วยเพาะช า ได้แก่ โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
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และสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ จ านวนกล้าไม้ท่ีแจกจ่ายได้ตามแผนงาน 437,500 กล้า 
ลงทะเบียนในระบบ จ านวน 676,366 กล้า ผู้ลงทะเบียน 4,387 ราย, สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร จ านวน
กล้าไม้ท่ีแจกจ่ายได้ตามแผนงาน 287,500 กล้า ลงทะเบียนในระบบ จ านวน 313,610 กล้า ผู้ลงทะเบียน 
1,775 ราย, จังหวัดอุทัยธานี 2 สถานี ได้แก่ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี จ านวนกล้าไม้ท่ีแจกจ่ายได้ตามแผนงาน 575,000 กล้า ลงทะเบียนในระบบ 284,862 กล้า 
ผู้ลงทะเบียน 1,546 ราย ขอเร่งรัดหน่วยเพาะช าท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี ลงทะเบียนให้ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนด     
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 เรื่อง แนวทางการขับเคล่ือนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุม VDO conference วันท่ี 
12 มกราคม 2564 กรมป่าไม้ เร่งรัดให้รายงานผลการส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ ซึ่งส านักฯ 
ได้รายงานผลส ารวจพื นท่ีท่ีสามารถท าการฟื้นฟูได้ใหก้รมป่าไมท้ราบแล้ว และส านักส่งเสริมการปลูกป่า ขอให้ทุกส านักฯ 
รายงานพื นท่ีท่ีไม่สามารถฟื้นฟูได้ทั งหมดว่า พื นท่ีนั นเป็นพื นท่ีอะไรบ้าง โดยเร่งรัดจัดท าข้อมูลส่งให้กรมป่าไม้ ภายใน
วันท่ี 15 มกราคม 2564 เพื่อกรมป่าไม้จะรายงานให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป ขณะนี คงเหลือหน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้บ้านไร่ รายงานเฉพาะแปลงปลูกท่ีฟื้นฟูได้เข้ามา แต่ยังไม่ได้รายงานพื นท่ีไม่สามารถฟื้นฟูได้ ขอเร่งรัด
รายงานให้ส านักฯ ทราบ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักฯ ได้รับงบประมาณทั งสิ น 46,084,191.00 
บาทถ้วน เบิกจ่ายแล้ว 5,421,101.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ผลการเบิกจ่ายยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด ขอให้ทางส่วน/ศูนย์ป่าไม้ เร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 2) โดย ส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า มีประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 2) สรุปดังนี    

1. การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ให้บุคลากรในสังกัดกรมป่าไม้งดการเดินทางไปราชการในเขตพื นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนด

เป็นพื นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัด
สมุดสาคร และชะลอการเดินทางข้ามเขตพื นท่ีจังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกต ิ

2. การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก (Work from Home) 
ให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี  
2.1 ลักษณะงาน 
2.2 รูปแบบวันเวลาปฏิบัติงาน และสถานท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก 
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2.3 การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
2.4 ช่วงระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก 
2.5 แนวทางการติดตามงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก 
2.6 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของ

ทางราชการ 
3. วิธีปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี  

3.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก 
3.2 ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดท ารายช่ือข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

ณ สถานท่ีพัก เสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ  
ทั งนี  ส านักฯ ได้แจ้งเวียนให้ส่วนทุกส่วน และศูนย์ทุกศูนย์ทราบแล้ว  

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั ง

ของกรมป่าไม้ โดย ส่วนอ านวยการ 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีค าส่ังท่ี 154/2564 ลงวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั งของกรมป่าไม ้สรุปดังนี  
1. มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ท่ีก ากับดูแลส านักบริหารกลาง ส่งให้ผู้ตรวจราชการกรม 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม    
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้างานท่ีกรมป่าไม้ตั งขึ นเป็นการบริหารราชการภายใน ท่ีเดินทางกลับจาก หรือเดินทางผ่าน       หรือ
เส้นทางแวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศท่ีเส่ียงต่อการติดเชื อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หรือมีเหตุควรสงสัยว่าข้าราชการรายดังกล่าวเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
จ าเป็นต้องสังเกตอาการ ปฏิบัติงานภายในท่ีพัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา 

2. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม และ
ผู้ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม และผู้ท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีกรมป่าไม้ตั งขึ นเป็นการบริหารราชการ
ภายใน ส่ังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีเดินทางกลับจาก หรือเดินทางผ่าน หรือเส้นทางแวะผ่าน 
(Transit/Transfer) ประเทศท่ีเส่ียงต่อการติดเชื อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   หรือ
มีเหตุควรสงสัยว่าข้าราชการรายดังกล่าวเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ าเป็นต้องสังเกตอาการ 
ปฏิบัติงานภายในท่ีพัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา 

3. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม และ
ผู้ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม และผู้ท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีกรมป่าไม้ตั งขึ นเป็นการบริหารราชการ
ภายในพิจารณาอนุญาต ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าข่ายใหป้ฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั งของกรมป่าไม้ 

4. กรณีเกิดสถานการณ์เข้าขั นวิกฤตและเร่งด่วน มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม 
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่มและผู้ท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีกรมป่าไม้ตั งขึ นเป็นการบริหารภายใน 
ส่ังการหรือแจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีท างานตามท่ีกรมป่าไม้ก าหนดได้ทันทีผ่านระบบ
เทคโนโลยีตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.4 เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 แผน โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้
ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ได้รับแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 แผน ดังนี  

1. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
 พื นท่ีด าเนินการ : จังหวัดนครสวรรค์ 1,089 ไร่ , จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 1,892 ไร่ 
2. กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้ได้รับการจัดท่ีดินตาม

โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
 พื นท่ีด าเนินการ : จังหวัดนครสวรรค์ 2,108 ไร่ , จังหวัดพิจิตร 12 ไร่ , จังหวัดอุทัยธานี 

จ านวน 1,248 ไร่ 
3. กิจกรรมจัดการท่ีดินป่าไม้  
 พื นท่ีด าเนินการ : จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1,500 ราย 
4. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
5. กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
6. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินใน

พื นท่ีป่าไม้ถาวร 
 พื นท่ีด าเนินการ : จังหวัดนครสวรรค์ 500 ไร่ , จังหวัดอุทัยธานี 3,500 ไร่ 
7. กิจกรรมตรวจสอบพื นท่ีเพื่อจัดหาท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและการ

บริการด้านการอนุญาตในพื นท่ี 
 พื นท่ีด าเนินการ : จังหวัดนครสวรรค์  1,500 ไร่ 
8. กิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ 
 พื นท่ีด าเนินการ : หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 8 หน่วย 
9. กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื นท่ี 
 พื นท่ีด าเนินการ : อ าเภอชุมตาบง 6 หมู่บ้าน , อ าเภอแม่เปิน 24 หมู่บ้าน 
10. กิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผน

ท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4,000 (one map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.5 เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการ

หรือค่าตอบแทน เพื่อบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม ้
ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเก็บ การรักษา 

และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน เพื่อบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 เกี่ยวกับ “เงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน” แต่ทางส านักฯ ยังไม่มีแหล่งนันทนาการท่ีจะเก็บค่าบริการฯ 
ส าหรับอัตราสูงสุดของค่าบริการหรือค่าตอบแทน ส านักฯ ได้เวียนหนังสือให้ทราบแล้ว เช่น ค่าบริการบุคคลเข้าไปใน
เขตป่านันทนาการ คนละ 200 บาท การน าสัตว์ พาหนะ เข้าไปในเขตป่านันทนาการ หน่วยละ 200 บาท การน ายานพาหนะ
ต่อคัน ต่อล า ไม่เกิน 400 บาท การใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์อ านวยความสะดวกวันละไม่เกิน 1,000 บาท การก าหนด
ราคาขึ นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.6 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าไปปฏิบัติราชการ ค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 3794/2563         

ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 4243/2563 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.  

2563 (รายนายวิมาน  บุญเพ็ง ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน) โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า กรมป่าไม ้มีค าส่ัง ท่ี 3794/2563 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ รายนายวิมาน บุญเพ็ง 
ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ประจ าส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.7 เรื่อง โครงการ คทช. โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้  แจ้งว่ า นโยบายของรัฐมนตรี ว่าการปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่งรัดให้ด าเนินงาน คทช. ในพื นท่ีแต่ละจังหวัด ให้แล้วเสร็จในปี 2564 
โดยมีเป้าหมาย Action Plan ในท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี จ านวนเนื อท่ี 15,066 - 1 - 64 ไร่ รวม 6 ป่าสงวน คือ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาต าแยและป่าเขาราวเทียน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่
เขียว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขาแข้ง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย, ป่าสงวนแห่งชาติป่า
ห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน ท้องท่ีจังหวัดนครสวรรค์มี 1 ป่า จ านวนเนื อท่ี 894 - 1 - 53 ไร่ คือ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.8 เรื่อง แนวปฏิบัติงานร่วมกับกรมท่ีดิน การระวังชี และลงช่ือรับรองเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย 

ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม ้
ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ขอเน้นย  าหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ออกตรวจ

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ และนายช่างส ารวจของส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ทุกครั งท่ีมีการระวังชี ฯ โดย
ให้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ รายงานใหส้ านักฯ ทราบด้วย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.9 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลป่าชุมชนตามาตรา 99 และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ โดย 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี ทส 1604.64/25806 

ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ให้ส านักฯ ด าเนินการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูลตามมาตรา 99 และ 
มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รายละเอียดแจ้งว่า จากข้อมูลในเขตป่าชุมชนตามในรูป 
Shape file ตามมาตรา 99 และ มาตรา 100 มีการคลาดเคล่ือนทางข้อเท็จจริง จึงขอให้ ศูนย์ป่าไม้มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันจัดท าแนวเขต โดยการลงส ารวจพื นท่ีจริงของป่าชุมชนตามมาตรา 99 และ 
มาตรา 100 พร้อมยืนยันให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท่ีจะใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.10 เรื่อง ขอส่งส าเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 – 2) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 
 
 

/ผู้อ านวยการส่วนจัดการ... 
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ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ส านักจัดการป่าชุมชน มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1604.61/1755 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอส่งส าเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรม
ย่อย คือ กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่ง ส านักฯได้ท าแผน
มอบหมายให้ทางแต่ละศูนย์ป่าไม้ด าเนินการ สืบเนื่องจากกรมป่าไม้ได้เสนอแต่งตั งผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ เป็นเลขา
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการจัดประชุมคณะกรรมการปีละ 2 ครั ง การประชุมจะ
ด าเนินการจัดประชุมได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดครบถ้วน 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับหน่วยปฏิบัติงาน ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) 
งบประมาณเงินกู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดย 
ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี ทส 1604.41/23018 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) งบประมาณเงินกู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดยปรับหน่วยปฏิบัติงาน     
จากเดิม ศูนย์ป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เปล่ียนเป็น ส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
กิจกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน เป็นงบจ้างคนงานในการปลูกป่าชุมชน ป่าชุมชนละ 30 ไร่ ขอให้แต่ละ
ศูนยป์่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ถ่ีถ้วน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.12 เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรม

โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี ทส 1604.42/24747 

ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรม
โครงการสร้างเศรษฐกิจจากป่าชุมชน พ.ศ. 2563 งบท่ีได้รับทั งสิ น 4,900,000 บาท  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.13 เรื่อง การแต่งตั งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจิตร 

ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ส านักฯ ได้รับรายงานจากศูนย์ป่าไม้พิจิตร เรื่อง การ

แต่งตั งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าจังหวัดพิจิตร ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร ด าเนินการร่างค าส่ังพร้อม
หนังสือท่ีเกี่ยวข้องเสนอทางจังหวัด ทางจังหวัดตีกลับมาให้ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในร่างค าส่ังต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.14 เรื่อง ปรับปรุงบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่าสอดคล้องกับบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบ

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1629.401/4221 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ให้ด าเนินการตรวจสอบคดีและของกลาง หากมิได้อยู่ในความ 
 
 

/รับผิดชอบแล้ว... 
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รับผิดชอบแล้ว ให้ส่งมอบกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้อง ขอให้หน่วยท่ีมีพื นท่ีเปล่ียนแปลง จัดท าบันทึกรายงาน
ให้ส านักฯ ทราบ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

4.15 เรื่อง เป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า เป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายกรมป่าไม้ จ านวน 100,00 ไร่ ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
แบ่งเป็น เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า (แผนหยุดยั งการบุกรุกท าลายเพื่อฟื้นฟูป่า) จ านวน 1,000 ไร่ 
มอบศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี จ านวน 600 ไร่ , ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 400 ไร่ เป้าหมายการด าเนินการตามาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 80 ไร่ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.16 เรื่อง เร่งรัดผลการลาดตะเวนพื นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (ครั งท่ี 4) โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ขอให้ทุกหน่วยป้องกันรักษาป่า 

ด าเนินการลาดตะเวนพื นท่ีประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง โดยระบุพิกัดทุกจุด 
ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ขอให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั ง  

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.17 เรื่อง มาตรการควบคุมดูแลมิให้มีการน าไม้ในป่ามาสวมสิทธิเป็นไม้ท่ีขึ นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลผลกฎหมายท่ีดิน โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ ติดตามเรื่อง มาตรการ

ควบคุมดูแลมิให้มีการน าไม้ในป่ามาสวมสิทธิเป็นไม้ท่ีขึ นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน ให้ส านักฯ ตรวจสอบและรายงานกรมป่าไม้ทุกไตรมาส หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พื นท่ี
จังหวัดอุทัยธานี ได้รายงานผ่านศูนย์ป่าไม้เข้ามาเป็นระยะ ส าหรับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พื นท่ีจังหวัด
นครสวรรค์ การรายงานยังไม่คืบหน้า มีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน รายงานเข้ามาแล้ว ส าหรับหน่วย
ท่ียังไม่ได้รายงาน ขอให้เร่งรัดรายงานด้วย 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.18 เรื่อง การใช้และเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ โดย 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ได้ท าหนังสือย  าหน่วยงานในสังกัด

เพื่อทราบและปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.25/3369 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
ขอก าชับ ข้อท่ี 5. หากเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนส่วนตัว ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่รายนั นไว้เป็นหลักฐานข้อมูลอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนของหน่วยงานด้วย ขอเน้นย  าไปจนถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานชุดสนธิ ก าลัง เจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้หัวหน้าจัดท าข้อมูลรายงานส านักฯ ทราบ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
 
 

/4.19 เรื่อง ประชุมเชิง... 



- 10 - 
 
4.19 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื นท่ีรอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า ทรงให้ติดตามดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
ถึงแม้จะมิได้มอบหมายให้เป็นหน่วยหลักในการดับไฟป่าในพื นท่ี แต่ส านักฯ ก็ละเลยไม่ได้ ขอให้ความส าคัญกับเรื่อง
ปัญหาไฟป่า โดยมีส่วนส าคัญท่ีควรด าเนินการ ดังนี  

1. เตรียมความพร้อมของ บุคคล, เครื่องมือ, เครือข่าย และประสานองค์การบริหารส่วนต าบล ในพื นท่ี
ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า การรายงานขอให้รายงาน ก่อน 5 โมงเย็น รายงานไม่เกิน 1 ทุ่ม ของวัน 

2. เฝ้าดูกลุ่มบุคคลท่ีอาจจะก่อเหตุ เช่น คนหาของป่า  
3. ดาวเทียมท่ีใช้ในการตรวจจับ จะตรวจจับเวลา 00.00 – 03.00 น. และเวลา 12.00 - 15.00 น. 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.20 เรื่อง โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ
ครบรอบ 89 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1607.4/22973 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด าเนินการส ารวจต้นไม้ใหญ่ใน
วัดและส านักสงฆ์ ท่ีได้ขึ นทะเบียนกับทางส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยต้นไม้ท่ีท าการส ารวจต้องมีอายุมากกว่า 
100 ปีขึ นไป พร้อมจัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ใหญ่ในวัดและส านักสงฆ์ และวางแผนเพื่อการจัดการฟื้นฟูดูแลรักษาต้นไม้
ใหญ่ เพื่อจัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวต่อไป ซึ่งส านักฯ ได้แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ตามโครงการแล้ว โดยการด าเนินการส ารวจแบ่งเป็นพื นท่ี 3 จังหวัด ในความรับผิดชอบของส านักฯ ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร เบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์
ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่าและพัฒนา และเพิ่มพื นท่ีสีเขียว กิจกรรม
หลักส่งเสริมการพัฒนาพื นท่ีสีเขียว กิจกรรมรุกขกร  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.21 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ ของส่วนส่งเสริมการลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจ
การป่าไม้ โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1613.3/62 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ ของส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักฯได้รับจัดสรรแผนท่ีเกี่ยวข้อง
จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
3. กิจกรรมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
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4. กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพื นท่ีปลูกยางพารา และพื นท่ีเกษตรกรรม 

  ซึ่งจะด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวต่อไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  - ไม่มี - 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


