
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 2/2564 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ ์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. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครสวรรค์ 
  ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
7. นายทินกร  พิริยโยธา  ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อุทัยธานี   
  ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
8. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านัก    
  จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 2 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
9. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
10. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร, 
  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันฯ ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ 

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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12. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
13. นายชัยธัช  กิ่งพยอม  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
14. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
15. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
16. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
17. นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด     
  นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดประชุม VDO conference กรมป่าไม้) 
2. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ หน.หน่วย 

  ป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
3. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  

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

  สาขานครสวรรค์ 1 อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
4. นายมณฑล  หนูทอง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ติดราชการ) 
5. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ (ติดราชการ) 
6. นายวิมาน  บุญเพ็ง  นายช่างส ารวจ (ติดราชการ) 
7. นายอภิสิทธิ์  พวงยะ  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายโกวิท  คงมี  หน.ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) 
 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 - 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 1/2564 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 1/2564 
วันพุธท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564 
 มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 1/2564 วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 1/2564 

 3.1 เรื่อง ปรับปรุงบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่าสอดคล้องกับบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบ
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ปรับปรุงบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบ     
ท่ีรายงานเข้ามาแล้วมีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี (อน.11) ทุ่งโพ ขอให้หน่วยท่ีมีพื นท่ีความรับผิดชอบเปล่ียนแปลง 
รายงานใหส้ านักฯทราบด้วย 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบปฏิบัติ 

3.2 เรื่อง เร่งรัดผลการลาดตระเวนพื นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ครั งท่ี 4) โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ยังมีบางหน่วยท่ียังไม่ได้รายงาน 
ขอให้เร่งรัดด าเนินการส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนดของทุกเดือน ถ้าด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส าเนาแจ้งศูนย์
ป่าไม้ทราบด้วย เหลือ 3 หน่วยที่ยังไม่ได้รายงาน ขอเร่งรัดรายงานด้วย 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
 3.3 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนก าลังเจ้าหน้าท่ี โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ศูนย์ไม้อุทัยธานีส่งข้อมูลให้ส านัก

ฯเรียบร้อยแล้ว  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 3.4 เรื่อง เรื่อง มาตรการควบคุมดูแลมิให้มีการน าไม้ในป่ามาสวมสิทธิเป็นไม้ท่ีขึ นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลผลกฎหมายท่ีดิน โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ขอให้เร่งตรวจสอบและรายงาน
ทางส านักฯ ทราบ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
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 13,719,462.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.77 ผลการเบิกจ่ายยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด ขอให้ทางส่วน/ศูนย์ป่าไม้ เร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.2 เรื ่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดย 
ส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า หนังสือส านักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1606.22/ว 207 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 แจ้งว่า ฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติ ระยะเวลาการอภิปรายท่ัวไป 
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล จ านวน 10 ท่าน ระยะเวลาอภิปราย จ านวน 4 วัน ในวันที่ 
16-19 กุมภาพันธ์ 2564 และลงมติในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้  
ปัญหาท่ีดิน ปัญหาไฟป่า หมอกควัน PM 25 ส านักแผนขอให้จัดส่งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมสนับสนุน ข้อมูลประกอบการชี แจง (Standby) หน่วยงานละ 2 ท่าน ซึ่งส านักฯ ได้เสนอรายช่ือ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง ให้จัดตั งส านักจัดการป่านันทนาการ โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน แจ้งว่า ค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 

415/2564 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564 เรื่อง จัดตั งส านักจัดการป่านันทนาการ โดยให้แยกออกจากส านัก
จัดการท่ีดินป่าไม้ โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี   

1) ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์พื นท่ีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั งป่านันทนาการ 
2) จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื นท่ีป่านันทนาการ 
3) ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดท าแผนการพัฒนา และแผนการบริหารจัดการพื นท่ีรวม

ถึงกับทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีป่านันทนาการ 
4) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท้องเท่ียวในพื นท่ีป่านันทนาการ 
5) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดกิจกรรมด้านการนันทนาการ 
6) ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบแปลนส่ิงก่อสร้าง แบบแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวย

ความสะดวก และระบบส่ือความหมาย 
7) ประสานงานปฏิบัติงาน สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานของส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในด้านการบริหารจัดการพื นท่ีป่าเพื่อนันทนาการ 
8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่านันทนาการ 
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ส่วน ดังนี  
1. ส่วนอ านวยการ 
2. ส่วนจัดการพื นท่ี 
3. ส่วนนันทนาการและส่ือความหมาย 
4. ส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตท่ีดินของรัฐในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม้ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีและส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา โดย 
ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

 
 

/นายประพฒัน์... 
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นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน แจ้งว่า มีหนังสือ กรมป่าไม้ 

ท่ี ทส 1603.2/ว 908 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564 แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายทอดและรับรอง
แนวเขตท่ีดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีและส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  

องค์ประกอบ 
1. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี  ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน    กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า  กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ ในจังหวัดท้องท่ีรับผิดชอบ  กรรมการ 
6. หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในป่าท้องท่ีรับผิดชอบ  กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้   กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าฝ่ายก าหนดเขตท่ีดินป่าไม้ ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ข้าราชการต าแหน่งนายช่างส ารวจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หรือต าแหน่งอื่นท่ีมีความรู้ความสามารถ ตั งแต่ระดับปฏิบัติการ 
 หรือปฏิบัติงานขึ นไป 
อ านาจหน้าท่ี 
1. พิจารณาข้อมูลและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตท่ีดินของรัฐในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี จากหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ 
2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายออกปฏิบัติงาน

ร่วมกับกรมท่ีดิน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมท่ีดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนด
ท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2597 และมาตรา 61 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดินจนเป็นท่ีเข้าใจโดยชัดเจน 

3. พิจารณาหรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดในการ
ปฏิบัติงานหรือเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตท่ีดินของรัฐในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ได้ข้อยุติ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้รีบรายงานกรมป่าไม้พิจารณาโดยมิชักช้า 

4. แต่งตั งคณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆ หรือเชิญเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมป่าไม้หรือหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

5. ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเสร็จสิ นภารกิจตามความเหมาะสม 
6. จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง 
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

/4.5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงาน... 
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4.5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับกรมท่ีดิน โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 

ทส 1603.2/ ว 909 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564 แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับกรมท่ีดิน โดยมีภารกิจ ดังนี  
1) ภารกิจระวังชี และลงช่ือรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตท่ีดินของรัฐ ในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้มอบหัวหน้าป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หรือข้าราชการตั งแต่ระดับ “ปฏิบัติการ” 
หรือ “ปฏิบัติงาน” ขึ นไป โดยให้ปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่ง “นายช่างส ารวจ” หรือ 
“ช่างส ารวจ” 

2) ภารกิจการตรวจสอบพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 
2497 ให้มอบหมายข้าราชการตั งแต่ระดับ “ช านาญการ” หรือ “ช านาญงาน” ขึ นไป 

3) ภารกิจปฏิบัติงานท่ีในฐานะคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดินให้เป็นไปตามแนวทางเดิม 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.6 เรื่อง การจัดท าแนวกันไฟ โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี ทส 1604.63/ว 437 

ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 แจ้งผลการหารือ สรุปความว่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 อุบลราชธานี    
ท าหนังสือหารือกับกรมป่าไม้ กรณีแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้
สามารถเข้าไปด าเนินการจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้หรือไม่ 

สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
สามารถด าเนินการท าแนวกันไฟในแผนงานหรือโครงการดังกล่าวได้ ตามความในมาตรา 63 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ส าเนาแผนงานหรือโครงการท่ีได้รับการอนุมัติแจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ทราบ ถ้าเป็นการเร่งด่วนให้ด าเนินการและรายงานให้ทราบภายหลังโดยไม่ชักช้าก็ได้ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.7 เรื่อง วันรณรงค์ปลอดควันไฟพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า มีหนังสือ กรมป่าไม้ ท่ี ทส 

1605.62/1800 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 ก าหนดให้
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากไฟป่า งดการจุดไฟเผาป่า ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์การมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และประชาชน ทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว 
จึงให้ส านักทุกส านัก ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  

และมีหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1605.62/2603 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า 
ตามท่ีมีหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1605.62/1800 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2564 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้วว่า 

 
 

/เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์... 
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เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านัก ขึ นเว็บไซต์ของส านักฯ เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมดังกล่าวต่อไป  

กิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ประจ าปีงบประมาน พ.ศ. 2564 มอบหมายให้
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในท้องท่ีจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่อไป 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  5.1 เรื่อง ขอบเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่า โดย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้
นครสวรรค์  
  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ แจ้งว่า อยากให้มีการตรวจสอบขอบเขตพื นท่ีรับผิดชอบ
ของหน่วยป้องกันรักษาป่า เพราะมีบางเขตพื นท่ีรับผิดชอบ เป็นพื นท่ีทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นอยู่ 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ทางส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าจะด าเนินการท าแผนท่ีส่งให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรวจสอบอีกครั ง 
  ประธาน : ขอให้แต่ละหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรวจสอบเขตพื นท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันด้วย 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
  5.2 เรื่อง การจัดกิจกรรมของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้
อุทัยธานี   
  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี แจ้งว่า ได้รับการประสานงานกับทางส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
ว่าการจัดหาพื นท่ีด าเนินการปลูกป่าให้กับชุมชน โดยขอให้ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีหรือส านักฯ ให้ช่วยจัดหาพื นท่ี     
ป่าชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม เป็นจ านวน 40 ไร่ โดยเน้นเป็นพื นท่ีป่าชุมชน 
  ประธาน : สามารถด าเนินการได้ ขอทราบเงื่อนไขรายละเอียดเบื องต้นว่า จะด าเนินการใน
รูปแบบใด เพื่อจัดหาพื นท่ีให้ตรงความต้องการของผู้ด าเนินการ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 เรื่อง ประชุมจังหวัดอุทัยธานี โดย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี  
  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้อุ ทัยธานี แจ้งว่า  ตามจังหวัดอุทัยธานี  จัดให้มีการระดมพล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา ในพื นท่ีจังหวัดอุทัยธานี เพื่อก าจัดเชื อเพลิงบนเขาสะแกกรัง ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  4 สาขานครสวรรค์ 
ได้มอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี จัดอัตราก าลังตามความเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางศูนย์ป่าไม้
อุทัยธานี ขอเรียนว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ทั ง 4 หน่วย เรียบร้อยแล้ว 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 
   
 (นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 


