
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 3/2564 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 1 

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,  และ 
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
6. นางณิชาพัชร์  มูสิกะวงศ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด     
  นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
7. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้

 นครสวรรค์ 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. นายเฉลิมพร  จันทร  แทน หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร, 
  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
12. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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13. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  

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

  สาขานครสวรรค์ 1 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
14. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ 

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
15. นายชัยธัช  กิ่งพยอม  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
16. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
17. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
19. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
20. นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
21. นายอภิสิทธิ์  พวงยะ  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
2. นายวิมาน  บุญเพ็ง  นายช่างส ารวจ (ติดราชการ) 
3. นายวีระ  ระบอบ  ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครสวรรค์    
  ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
4. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายโกวิท  คงมี  หน.ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 5 (อุทัยธานี) 
 ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
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 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ในการประชุม Morning Talk ในวันอังคารท่ี 23 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย  า
นโยบาย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา เรื่องการท างานของ  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยึดหลัก ทส.2+ 4 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 2/2564 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 
 มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 2/2564 

 3.1 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่าสอดคล้องกับบัญชีพื นท่ี
รับผิดชอบหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า การปรับปรุงบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบ     
ท่ีรายงานเข้ามาแล้วมีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี (อน.8) บ้าน กม. 53 กับ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี (อน.12) เขาผาลาด 
โดยยังไม่มีการรายงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าเพิ่มเติมเข้ามา ขอให้หน่วยฯท่ีมีพื นท่ีความรับผิดชอบเปล่ียนแปลง 
รายงานใหส้ านักฯทราบด้วย 
  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 32,796,991.00 
บาทถ้วน เบิกจ่ายแล้ว 24,176,189.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.02 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กรมป่าไม้ก าหนด  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ระดับส านักกองกลุ่ม และระดับบุคคล กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า การประเมินส่วนราชการฯ ในส่วนของส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ มีทั งหมด 9 ตัวชี วัด ดังนี  

1. จ านวนป่าไม้เศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ น (ไร่) 
2. การเพิ่มและพัฒนาพื นท่ีป่าชุมชน 
3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
4. จ านวนพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดิน เพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 
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5. จ านวนพื นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี วัด Monitor) 
6. จ านวนพื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันบุกรุกท าลาย – ครอบครอง (ตัวชี วัด Monitor) 
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ขอให้ส่วนทุกส่วน/ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ พิจารณาด าเนินการตามตัวชี วัดด้วย 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินคดีในระบบติดตามการบุกรุก

ท าลายป่า โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า มีหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี 

ทส 1605.33/5007 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2564 สรุปได้ว่ากรมป่าไม้ จัดท าฐานข้อมูลโดยการแยกไฟล์ของ
แต่ละหน่วยป้องกันรักษาป่า ขอให้เจ้าหน้าท่ีดาวน์โหลดและปรับปรุงข้อมูล เพื่อรายงานกรมป่าไม้รอบแรก 
ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ทางส านักฯขอให้รายงานเข้ามาวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 เพื่อรวบรวมรายงาน
กรมป่าไม้ทราบ  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง การรายงานจ านวนและปริมาตรไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว โดย ส่วนป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า การรายงานจ านวนและปริมาตรไม้

ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินแล้ว กรมป่าไม้ให้ส านักฯรายงาน ภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี ทาง
ส านักยังไม่ได้รับรายงานจากศูนย์ป่าไม้ ขอให้ทางศูนย์ป่าไม้ ติดตามหน่วยป้องกันรักษาป่าให้ส่งรายงานด้วย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.5 เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังพื นท่ีวิกฤต โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า การรายงานการเฝ้าระวังพื นท่ี

วิกฤต ขอให้ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ติดตามหน่วยป้องกันรักษาป่า ให้รายงานส านักฯทราบด้วย ทางศูนย์ป่าไม้
อุทัยธานี ท่ีได้ด าเนินการในปีท่ีผ่านมา ขอให้ปรับปรุงและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบแนวเขตพื นท่ีรับผิดชอบ 
ทางส านักฯได้ปรับปรุงพื นท่ีรับผิดชอบให้ทางหน่วยป้องกันรักษาป่าเรียบร้อยแล้ว 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.6 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ระดับส านักกองกลุ่ม และระดับบุคคล กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 
 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า มีหนังสือจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เกณฑ์การประเมินตัวชี วัด ส าหรับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตัวชี วัด “ความส าเร็จของการจัดการ  

 
 
 
 

/หมอกควัน... 



- 5 - 
 

หมอกควัน และไฟป่า (Hotspot)” ซึ่งทางส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ส าเนาแจ้งทางศูนย์ป่าไม้
จังหวัดทราบแล้ว โดย ค่าเป้าหมายขั นต้น (50 คะแนน) จุดความร้อน (Hotspot) ต้องลดลงร้อยละ 10, 
เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) จุดความร้อน (Hotspot) ต้องลดลงร้อยละ 20, เป้าหมายขั นสูง (75 คะแนน) 
จุดความร้อน (Hotspot) ต้องลดลงร้อยละ 30 

ตัวชี วัด “ความส าเร็จของการจัดการหมอกควัน และไฟป่า (Hotspot)” (หน่วย:จุด) (ปรับค่าเป้าหมาย) 

ล ำดับที่ หน่วยงำน 
จุดควำมร้อน 
(Hotspot) 
ปี 2563 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เป้ำหมำยขั้นต้น เป้ำหมำยมำตรฐำน เป้ำหมำยขั้นสูง 
(50 คะแนน) (75 คะแนน) (100 คะแนน) 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ จ ำนวน 3 ศูนย์ 1,065 959 852 746 
1 นครสวรรค์ 69 62 55 48 
2 อุทัยธำนี 994 895 795 696 
3 พิจิตร 2 2 2 1 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.7 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนส่งเสริมการ

ปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1608.3/ว 4865 ลง

วันท่ี 9 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านัก จัดกิจกรรมต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ หรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร 
เมื่อจัดกิจกรรมแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
ซึ่งวันต้นไม้ของชาติประจ าปี พ.ศ. 2564 ตรงกับวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งส านักฯ  ยังไม่ได้ก าหนด
พื นท่ีจัดกิจกรรม ถ้าหน่วยป้องกันและพัฒนาหรือศูนย์ป่าไม้ มีพื นท่ีท่ีด าเนินการได้ สามารถแจ้งเข้ามาให้ส านัก
ทราบ 

ประธาน : ถ้าไม่มีพื นท่ีให้ด าเนินการ ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมท่ีบึงบอระเพ็ด โดยจัดร่วมกับทาง
จังหวัดนครสวรรค์  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.8 เรื่อง การจัดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) โดย ส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/ว 4967 
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก ในระหว่างวันท่ี 18-21 มีนาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักฯ คือ ให้รายงานการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “Forest 
Restoration : A path to recovery and well - being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” ให้เป็น
วันเฉลิมฉลองป่าไม้โลก ในระหว่างวันท่ี 18 - 21 มีนาคม 2564 หรือภายในเดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมท่ี
ส านักฯจะต้องรายงาน ได้แก่ กิจกรรมการลาดตระเวนป่า การท าแนวกันไฟ การชิงเก็บ - ชิงเผา การลาดตระเวน
ป่าชุมชนของเครือข่ายป่าชุมชน การบ ารุงรักษาต้นไม้ในหน่วยงาน หรือการฟื้นฟูสภาพป่า ทั งนี ให้รายงานผล
กิจกรรม พร้อมภาพถ่าย/วีดีทัศน์ เอกสารโครงการ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส านักฯได้แจ้งเวียนศูนย์ป่าไม้ 
 
 
 
 

/และหน่วยป้องกัน... 
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และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทราบแล้ว ส าหรับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ขอให้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดท่ีแจ้งข้างต้น เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ทราบ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.9 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กิจกรรมบ ารุงป่า โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.3/5559 
ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมบ ารุงป่า หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับแผน ได้แก่  

จังหวัดนครสวรรค์  
 1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว ท่ี 3 
 2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน ท่ี 1 
 3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน ท่ี 2 
จังหวัดอุทัยธานี 
 1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ท่ี 3  
 2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ท่ี 4 
กรมป่าไม้โอนเงิน พร้อมใบงวดให้ส านักฯแล้ว ขอให้หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เร่งรัดการจัดท าแผนและก่อหนี ผูกผันให้แล้วเสร็จด้วย 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.10 เรื่อง การตรวจสอบพื นท่ีท่ีขอจัดตั งศูนย์เพาะช ากล้าไม้ และสถานีเพาะช ากล้าไม้ โดย 
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/4316 
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เดิมกรมป่าไม้มีคณะกรรมการท่ีด าเนินการตรวจสอบพื นท่ีจัดตั งศูนย์เพาะช ากล้าไม้
และสถานีเพาะช ากล้าไม้ ตามค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 965/2563 ลงวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการ
ตามค าส่ังดังกล่าว เป็นเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางของกรมป่าไม้ทั งหมด เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่
สามารถท่ีจะออกตรวจได้ กรมป่าไม้จึงอนุมัติให้มีผู้แทนคณะกรรมการ ออกตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีหรือผู้แทน  ประธาน 
2. หัวหน้าศูนย์ป่าไม้ท่ีรับผิดชอบพื นท่ี กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องท่ี กรรมการ 
4. หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ กรรมการ 
 ท่ีผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้มอบหมาย 
5. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการและเลขานุการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี 
ส านักฯ ได้เสนอจ านวน 1 แห่ง คือ สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอมอบหมาย

นายอัครพงษ์  อ าพิน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก ช่วยจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อจัดตั งสถานีเพาะช ากล้าไม้ ตามรายการแนบท้าย 10 ข้อ ประกอบด้วย 

 
 

/1. สถานท่ีตั ง... 
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1. สถานท่ีตั ง 
2. ลักษณะพื นท่ี 
3. แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั ง 
4. เส้นทางการคมนาคม 
5. แหล่งน  า แหล่งไฟฟ้า 
6. แผนผังวัสดุและแรงงาน 
7. งบประมาณในการปรับปรุงพื นท่ี 
8. รายงานการส ารวจความต้องการกล้าไม้ 
9. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดตั ง 
10. หลักฐานแสดงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื นท่ี 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.11 เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนส่งเสริม

การปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า มีหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1608.4/393 ลง

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ท่ีได้รับแผน ด าเนินการดังนี  
1. รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1) โดยแยกกิจกรรมและโครงการ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ

ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
2. รายงานสรุปผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ (แบบ 2) พร้อมภาพถ่ายของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตั งแต่ 

50 กล้าขึ นไป และส่งเป็นไฟล์ขอมูล Excel ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด มายัง e-mail : follow_nursery2011 
@hotmail.com โดยระบุช่ือเรื่องอีเมลในการส่งว่า สรุปแบบ (2) ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
เพื่อประกอบการรายงาน โดยแยกตามกิจกรรมและโครงการ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายใน 30 วัน 
หลังจากวันสิ นปีงบประมาณ 

3. รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ แยกตามประเภทของผู้ขอรับกล้าไม้ (แบบ 3) โดยแยกตาม
กิจกรรมและโครงการ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ นปีงบประมาณ 

4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ 5) ตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้าขึ นไป 
สุ่มตัวอย่างกลุ่มละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ รายงานส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายใน 
30 วัน หลังจากวันสิ นปีงบประมาณ 

5. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ขอรับกล้าไม้  ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

6. รายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม้ พร้อมภาพถ่ายของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม้
และส่งไฟล์ข้อมูลมายัง e-mail : follow_nursery2011 @hotmail.com หรือบันทึกข้อมูลในแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD หรือ DVD) เพื่อประกอบการรายงาน ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายใน 30 วัน หลังจากวัน
สิ นปีงบประมาณ 

 
 
 

/7. ให้รายงานผลการ... 



- 8 - 
 

7. ให้รายงานผลการเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในเดือน
มีนาคม 

8. รายงานการแจกจ่ายกล้าไม้ทุกวันท่ีมีการแจกจ่ายกล้าไม้ โดยให้ระบุแผนงาน กิจกรรมและ
ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” พร้อมทั งภาพถ่าย
การแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่านทาง Application Line ในรูปแบบ One Page ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบเพื่อสรุป
รายงานให้ผู้บริหารกรมป่าไม้ทราบต่อไป 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.12 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/4660 
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2564 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักฯ ข้อ 10(2) ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
เจริญเติบโตของกล้าไม้ที่ปลูก เพื่อสร้างพื นที่ป่าไม้ทั งประเทศเพิ่มขึ น กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ให้ส านักฯ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกล้าไม้ท่ีปลูกเพื่อสร้างพื นท่ีป่าไม้ในพื นท่ีรับผิดชอบ และ
ก าชับหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ในสังกัด ด าเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ตาม
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2562 แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 30 วัน 
หลังจากวันสิ นปีงบประมาณ 

ขอก าชับหน่วยเพาะช ากล้าไม้ท่ีได้รับแผนเพาะช ากล้าไม้ ถ้าด าเนินการแจกจ่ายกล้าไม้แล้ว
ขอให้ด าเนินการติดตาม เพื่อส านักฯรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ทราบ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

6.1 เรื่อง การส ารวจศักยภาพความพร้อมท่ีจะด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ และความต้องการ
ขอรับการสนับสนุนของหน่วยเพาะช ากล้าไม้ โดย ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า   
  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ให้หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ในสังกัด 
สถานีเพาะช ากล้าไม้ และโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ สามารถท่ีจะกรอกแบบส ารวจความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้และความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นฐานในการจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยเพาะช ากล้าไม้  ส านักฯ จะด าเนินการรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

 
 

/6.2 เรื่อง การเบิกจ่าย... 
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6.2 เรื่อง การเบิกจ่าย โดย ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้   

  ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ขอให้แต่ละหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ทั ง 8 หน่วย เบิกจ่ายเงินไม่เกิน 10,000 บาท   

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
6.3 เรื่อง ขอความร่วมมือ ร่วมส ารวจและให้การช่วยเหลือ โดย ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้

  ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้จะด าเนินการลงพื นท่ี 
ส ารวจพื นท่ีในแต่ละกิจกรรม ขอให้แต่ละหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มอบหมายเจ้าหน้าท่ี 2 – 3 คน ร่วมส ารวจ
และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีส่วนจัดการท่ีดินท่ีออกส ารวจในพื นท่ี เพราะอาจเกิดการทับซ้อนในพื นท่ีป่าชุมชน
หรือพื นท่ีมีการด าเนินคดี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 6.4 เรื่อง คณะกรรมการป่าชุมขนประจ าจังหวัด โดย ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 

  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า เนื่องจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรม
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ส่งให้ศูนย์ป่าไม้ด าเนินการ ก าหนดที่จะต้อง    
มีการจัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด จังหวัดละ 2 ครั ง ซึ่งถ้าองค์ประกอบคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดไม่ครบจะขับเคล่ือนไม่ได้ งบประมาณในส่วนนี จะไม่มีการเบิกจ่าย ขอแจ้งว่าศูนย์ป่าไม้
ท่ีได้มีการประสานเพื่อแต่งตั งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแล้ว คือ 
ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี และศูนย์ป่าไม้พิจิตร เหลือศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ท่ียังไม่ได้มีการแต่งตั ง และศูนย์ป่าไม้  
ที่มีการประสานแต่งตั งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเสร็จแล้ว 
คือ ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ส าหรับศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ และศูนย์ป่าไม้พิจิตร ขอความร่วมมือเร่งรัดประสาน
ด าเนินการโดยด่วนต่อไป 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.30 น. 

 

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 


