
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 4/2564 

เม่ือวันอังคารท่ี 1 มิถุนายน 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. นายวีระ  ระบอบ  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. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร, 
  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ 

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

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

  สาขานครสวรรค์ 1 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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13. นายสมพร  ค ามี  แทน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 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. นายอภิสิทธิ์  พวงยะ  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
2. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) และ 

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง (ติดราชการ) 
3. นายชัยธัช  กิ่งพยอม  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
  (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

2. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
3. นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
4. นางสาวพรศิริ  นิธิเศรษฐ์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

 ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
เร่ิมประชุมเวลา  14.25  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี-  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 3/2564 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 
 มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 3/2564 

3.1 เรื่อง การปฏิบัติงานตามเป้าหมายด้านป้องกันรักษาป่า โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า เป้าหมาย 1,000 ไร่ (นครสวรรค์ 
400 ไร่, อุทัยธานี 600 ไร่) 
 - ผลการด าเนินการ 49.80 ไร่ (นครสวรรค์ 6.58 ไร่, อุทัยธานี 40.29 ไร่ และพิจิตร 2.94 ไร่ ) 
 - คิดเป็นร้อยละ 4.98 % 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
3.2 เรื่อง ผลการด าเนินการเข้าครอบครองตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.2507 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า เป้าหมาย 80 ไร่ 
  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ได้เสนอส านักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา 25 แล้ว จ านวน 1 แปลง เนื อท่ี 129-1-76 ไร่ 
เป็นพื นท่ีตรวจยึดด าเนินคดีตามคดีตาม ปจว. ข้อ 2 เวลา 17.00 น. คดีอาญาท่ี 15/2560 ยึดทรัพย์ท่ี 4/2560 
ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2560 สถานีต ารวจภูธรห้วยคต ซึ่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีหนังสือ
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้แจ้งให้ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีและส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ด าเนินการ ดังนี  
  2.1 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี (ยังไม่ได้รับรายงาน) 
  2.1.2 ส าเนาการรายงานผลการปฏิบัติงานการราดตระเวนและตรวจสอบติดตามสภาพพื นท่ี
ตรวจยึดดังกล่าว ตั งแต่ปี 2557 ถึงปี 2564 
 2.1.3 รูปถ่ายสภาพพื นท่ีตรวจยึดพร้อมค าอธิปรายประกอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงสภาพพื นท่ี ตรวจยึดในแต่ละช่วงเวลา ตั งแต่ปี 2557 ถึงปี 2564 ประกอบด้วย 
 - รูปถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีขณะจับกุม คดีตาม ปจว. ข้อ 2 เวลา 11.30 น. 
คดีอาญาท่ี 248/2557 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 และตาม ปจว . ข้อ 2 เวลา 17.00 น. คดีอาญาท่ี 
15/2560 ยึดทรัพย์ท่ี 4/2560 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2560 สถานีต ารวจภูธรห้วยคต พร้อมค าอธิบายประกอบ 
 - รูปถ่ายสภาพพื นท่ีตรวจยึดดังกล่าว จากการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้
ตรวจสอบพื นท่ีตรวจสอบพื นท่ีตรวจยึดดังกล่าว ในช่วงระหว่าง 2557 ถึงปี 2563 พร้อมค าอธิบายประกอบ 
 - รูปถ่ายสภาพพื นท่ีตรวจยึดดังกล่าว ณ เวลาปัจจุบัน ปี 2564 พร้อมค าอธิบาย
ประกอบ 
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  2.2 ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ (ได้รับรายงานแล้ว) 
 2.2.1 แผนท่ีภูมิประเทศจากกรมแผนท่ีทหารของสภาพพื นท่ีตรวจยึดดังกล่าว และขอบเขต
พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย มาตราส่วน 1:50,000 
 2.2.2 แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมของสภาพพื นท่ีตรวจยึดดังกล่าวรายปี ตั งแต่ปี 2557 ถึงปี 
2564 มาตราส่วน 1:4,000  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

3.3 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพื นท่ีรับผิดชอบ (ท่ีได้รับรายงาน และบันทึกลงระบบฯ แล้ว) โดย 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า  
  - ระหว่างหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ)  และ หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) 
จ านวน 136 คดี 
  - ระหว่างหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 บ้าน กม.53) และ หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) 
จ านวน 100 คดี 
  - ระหว่างหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ)  และ หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) 
จ านวน 3 คดี 
  - ระหว่างหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) และ ศูนย์ป่าไม้พิจิตร จ านวน 8 คดี 
  ส าหรับหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ีไม่มีการปรับปรุงพื นท่ีรับผิดชอบ ให้ท าเป็นหนังสือยืนยัน 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

3.4 เรื่อง ร้องเรียน โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรณี นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน์ เข้าครอบครอง
ท่ีดินท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 205 ไร่ บริเวณหมู่ท่ี 14 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัด
นครสวรรค์ ปัจจุบันกรมป่าไม้ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นการตรวจสอบ ดังนี  
  4.1 ตรวจสอบพื นท่ีร้องเรียนว่าสถานะเป็นพื นท่ีรัฐประเภทใด หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมาย 
  4.2 ตรวจสอบพื นท่ีใกล้เคียงโดยรอบว่ามีการบุกรุกใหม่ หรือเข้าท าประโยชน์เกินพื นท่ีท่ีได้รับ
อนุญาตหรือไม่ 
  4.3 กรณีหากเป็นพื นท่ีรัฐ ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองท าประโยชน์ได้ ให้ตรวจสอบว่าการ
ด าเนินการเป็นไปตามขั นตอนระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร 
  4.4 ตอบสอบแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังของบริเวณดังกล่าว 
  4.5 หากพบว่ามีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้ด าเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายโดยเคร่งครัด 
  และให้เตรียมความพร้อมเพื่อรอการประสานงานจากศูนย์ป้องกันและปราบปราม ท่ี 3 
(ภาคเหนือ) 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

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

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักฯ ได้รับงบประมาณทั งสิ น 35,932,481.00 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 24,944,062.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.48 % กัน PO ในระบบแล้ว 5,841,709.50 บาท 
คิดเป็น 16.27 %  กรมป่าไม้เร่งรัดงบประมาณเงินกู้ เกี่ยวกับงบด าเนินงาน ฝากส่วนท่ีได้รับงบประมาณเร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายด้วย  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่อง แต่งตั งหน่วยธุรการของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดและคณะท างานสรรหา 
โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ผู้อ านวยการส่วน จัดการป่า ชุมชน  แ จ้งว่ า  กรมป่ าไม้มี หนั ง สือ  ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  ทส 
1604.62/6591 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2564 ส่งส าเนาค าส่ังกรมป่าไม้ แต่งตั งหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดและคณะท างานสรรหา โดยการแต่งตั งผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด เพื่อประสานและด าเนินการ ส านักฯได้แจ้งเวียนศูนย์ป่าไม้เพื่อทราบ
และปฏิบัติ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอ านวยการ โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ 

โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วน จัดการป่า ชุมชน  แจ้งว่ า  มีหนั ง สือกรมป่าไม้  ด่ วน ท่ี สุด ท่ี  ทส 

1604.43/8123 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อส่ังการ ดังนี  
1. ขอให้เพิ่มพื นท่ีปลูกเสริมป่าชุมชนตามโครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกู้
โควิด 19) ซึ่งมีพื นท่ีเป้าหมายป่าชุมชนละ จ านวน 30 ไร่ ในรูปแบบประชาอาสาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยป่าชุมชนละ 
20 ไร่ พร้อมจัดท าข้อมูลขอบเขตพื นท่ีแปลงปลูกหรือขอบเขตพื นท่ีเป้าหมายแปลงปลูกในรูปแบบ Shape file 
ของพื นท่ีปลูกป่า 

2. จัดส่งข้อมูลขอบเขตพื นท่ีแปลงปลูกในรูปแบบ Shape file ของแปลงปลูกเสริมในพื นท่ีป่า
ชุมชนท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื นท่ีได้รายงานมาเรียบร้อยแล้ว จัดส่งข้อมูลให้กรมป่าไม้ ภายในวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 โดยให้ศูนย์ป่าไม้จัดส่งให้ส านักฯ ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

ประธาน : ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ท่ีกิจกรรมให้รายงานส านักฯ ทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง ขอให้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล

บ ารุงรักษาใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื นท่ีป่าชุมชน พ.ศ. .... โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่ากรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1604.63/8714 

ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้ส านักฯ มอบหมายผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน, ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม ้
 
 
 
 

/และหน่วยป้องกัน... 
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และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่อยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติโดยตรง พิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ผ่านทาง QR Code ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2564  

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.5 เรื่อง ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดย 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้ อ านวยการ ส่วนจัดการป่ า ชุมชน แจ้งว่ า  กรมป่ าไม้  มี หนั ง สือ ด่วน ท่ี สุด ท่ี  ทส 

1604.33/8718 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้ส านักฯ ประสานเชิญชวนเครือข่ายป่าชุมชน ในการ
ด าเนินกิจกรรมปลูกเสริมป่าชุมชน เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการปลุกป่าและป้องกันไฟป่า เมื่อด าเนินการ
แล้ว ให้รายงานผลตามแบบรายงานผลการปลูกป่าเสริมในพื นท่ีป่าชุมชน  รายงานกรมป่าไม้ภายใน 30 วัน 
หลังเสร็จกิจกรรม  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.6 เรื่อง แนวทางการแต่งตั งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานของรัฐเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 ผู้ อ านวยการ ส่ วนจัดการป่ า ชุมชน แจ้งว่ า  กรมป่ าไม้  มี หนั ง สือ ด่วน ท่ี สุด ท่ี  ทส 
1604.62/8838 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้ส านักฯ มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการแต่งตั ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด เกี่ยวข้องกับศูนย์ป่าไม้ที่เป็นหน่วยธุรการ โดยให้แต่งตั งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่าชุมชนนั นตั งอยู่ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.7 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการแต่งตั งกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัด โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 ผู้ อ านวยการ ส่ วนจัดการป่ า ชุมชน แจ้งว่ า  กรมป่ าไม้  มี หนั ง สือ ด่วน ท่ี สุด ท่ี  ทส 
1604.62/8882 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้ส านักฯ เร่งรัดด าเนินการตามบัญชีรายช่ือหน่วยงาน
ท่ียังไม่ได้แต่งตั งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
เพื่อด าเนินการดังนี  
 1. แต่งตั งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ตามมาตรา 23 (3) และ (5)  
 2. แต่งตั งข้าราชการของกรมป่าไม้ เป็นเลขานุการตามท่ีอธิบดีเสนอ และ แต่งตั ง
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
 3. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกแห่ง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานฯ ให้กรมป่าไม้
ทราบภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
 ทางส านักฯ ได้ตรวจสอบความคือหน้า ศูนย์ป่าไม้พิจิตร มีการแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้แต่งตั งเลขา, ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ด าเนินการ ทั ง 2 ข้อแล้ว, ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ เสนอจังหวัดนครสวรรค์ 
ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรอการพิจารณา  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

/4.8 เรื่อง ขอขยายเวลา... 
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4.8 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 
1606.42/84 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติ 
ให้ขยายเวลาในการยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยื่นค าขอ  
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ ภายใน 120 วัน นับตั งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่น
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ โดยจะสิ นสุดการยื่นค าขอวันท่ี 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี
ก าชับว่า เมื่อครบ 120 วัน ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด เข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ก่อน
ได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และหากยังปรากฏว่ายังมีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ใดฝ่าฝืน 
ให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ส านักฯได้มีหนังสือแจ้งเวียน ท่ี ทส 1629.401/1735 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ให้ทราบแล้ว ทางส านักฯ ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ียังไม่ได้ยื่นค า
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ เข้ามายื่นภายในเวลาท่ีก าหนด โดยทางส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าได้จัดท าค าขอในรอบแรก แยกรายพื นท่ี ดังนี  

1. พื นท่ีจังหวัดอุทัยธานี ค าขอนอกพื นท่ีป่าสงวน จ านวน 24 ค าขอ, ค าขอในพื นท่ีป่าสงวน 
203 ค าขอ 

2. พื นท่ีจังหวัดพิจิตร ค าขอนอกพื นท่ีป่าสงวน จ านวน 65 ค าขอ, ค าขอในพื นท่ีป่าสงวน 3 ค าขอ 
3. พื นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ค าขอนอกพื นท่ีป่าสงวน จ านวน 117 ค าขอ, ค าขอในพื นท่ีป่าสงวน 

397 ค าขอ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.9 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ 
เพื่อรับรองถิ่นก าเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาต โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า มีการรายงานของทางศูนย์ป่าไม้
นครสวรรค์เข้ามาแล้ว ท่ียังไม่ได้รับรายงานคือ ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี กับศูนย์ป่าไม้พิจิตร ขอให้ศูนย์ป่าไม้ท่ียังไม่ได้
รายงาน รายงานเขามาให้ส านักฯทราบโดยด่วน เนื่องจากเลยระยะเวลาท่ีต้องรายงาน 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.10 เรื่อง แต่งตั งคณะท างานตรวจสอบด าเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง กรณีราษฎร
ได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่า ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในท้องท่ีรับผิดชอบ โดย ส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า 
 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1613.3/3466 ลงวันท่ี 
25 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องจากค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 1558/2564 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564 เรื่อง
แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การปลูกป่า ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ท่ีได้รับมอบหมายให้
ก ากับดูแลส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้แต่งตั งคณะท างานตรวจสอบด าเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง  
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กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่า ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในท้องท่ีรับผิดชอบ 
ค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 3/2564 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีดังนี  

1. องค์ประกอบ 
 1.1 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ีหรือผู้แทน   ประธานคณะท างาน 
 1.2 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า หรือผู้แทน คณะท างาน 
 1.3 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หรือผู้แทน คณะท างาน 
 1.4 ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ หรือผู้แทน     คณะท างาน 
 1.5 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หรือผู้แทน คณะท างาน 
 1.6 ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบ คณะท างาน 
 1.7 หัวหน้าฝ่ายปลูกป่า คณะท างานและเลขานุการ 
 1..8 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. อ านาจหน้าท่ี 
 2.1 รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่า ตามโครงการ

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า รวมทั งกรณีหน่วยงานต่างๆ ขอหารือในประเด็นปัญหาดังกล่าว 
 2.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสามารถเชิญบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล

ข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปลูกป่า ตามโครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า 

 2.3 ในกรณีไม่สามารถหาข้อยุติในการแก้ไขความเดือดร้อนจากการปลูกป่าตามโครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ให้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  

 2.4 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นฯ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า 

โดยส านักฯ จะแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบอีกครั ง 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.10 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ทางส่วนผลิตกล้าไม้ ให้รายงานการแจกจ่ายกล้าไม้

ทุกวัน ทาง Google ฟอร์ม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้ส่ง Google ฟอร์ม ให้ทราบทางแอพพลิเคช่ันไลน์ โดยเริ่ม
รายงาน ตั งแต่วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่มี - 
 

เลิกประชมุเวลา 16.16 น. 

 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นายเชษฐ์กิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์) 
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


