
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 7/2564 

เม่ือวันจันทรท่ี์ 27 กันยายน 2564 
ณ อาคารสโมสรป่าไม้ 

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. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี, 
  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้หนองฉาง และ  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
11. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร, 
  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี และ  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
12. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53), 

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ และ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่วงก์ จังหวัด  
  นครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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13. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ และ 

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

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

   สาขานครสวรรค์ 1 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
15. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน   หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และ  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
16. นายชัยธัช  กิ่งพยอม   หน.หน่วยป้องกนัและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ และ  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
17. นายอภิสิทธิ์  พวงยะ   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
 2. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
 4. นายภัทรณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวพรศิริ  นิธิเศรษฐ์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 6. นายวิมาน  บุญเพ็ง   นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประชุมผ่านระบบ  VDO Conference ณ ห้องประชุม
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง เล่ือนข้าราชการ ตามค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 2934/2564 ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 
2564 รายนายเดชา  ชมดี ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 478 เล่ือนไปด ารงต าแหน่ง 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 1597 

1.2 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ตามค าส่ังกรมป่าไม้ท่ี 2677/2564 ลงวันที่  
1 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์  
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รายนายเอนก  ท้วมเทศ ต าแหน่ง ช่างส ารวจ ประจ าส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
1.3 เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ท่ีเกษียณอายุราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ได้แก่ 
 ข้าราชการ 
 1. รายนายเรวัช  ธรรมนุสรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร   

ป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) ช่วยปฏิบัติราชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
 ลูกจ้างประจ า 
 1. รายนายอภิสิทธิ์  พวงยะ  พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 

(สระบุรี) ช่วยปฏิบัติราชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
แม่เปิน และประจ าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.1 (แม่กะสี) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 2. รายนางมาศสุภา  โตวิวัฒน์  พนักงานพิมพ์ ส.4  สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 
(สระบุรี) ช่วยปฏิบัติราชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 

 พนักงานราชการ 
 1. รายนายสหกร  รักอยู่  เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 

ปฏิบัติงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ และประจ า
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.9 (หนองปรือ) อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 6/2564 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบนางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ เสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 6/2564 วันพุธท่ี 
25 สิงหาคม 2564 
 มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 6/2564 วันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 6/2564 

3.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดิน โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ตามท่ีส านักฯ ได้ส่งส าเนาค าส่ัง 
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินใหศู้นย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันฯทราบ 
เพื่อจะได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดิน ทางหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ทั ง 8 
หน่วย ได้รายงานส านักฯทราบแล้ว ถึงขั นตอนท่ีผู้มีรายช่ือเป็นคณะกรรมการตามค าส่ังท่ี 126/2564 จะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลตามท่ีหน่วยได้รายงานมาเพื่อท่ีจะได้รายงานกรมป่าไม้ทราบต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.2 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการแต่งตั งกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า

จังหวัด โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ขอติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์ป่าไม้แต่ละ

จังหวัด ในกรณีการแต่งตั งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ แจ้งว่า ในส่วนของศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ผู้ว่า ราชการ

จังหวัดได้ลงนามในหนังสือเรียบร้อยแล้ว โดยนัดประชุมวันท่ี 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้อง 
203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี แจ้งว่า ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการครบถ้วนแล้ว โดยนัด
ประชุมวันท่ี 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 

ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร แจ้งว่า ในส่วนของคณะกรรมการได้สรรหาเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ของรัฐ จ านวน 2 ท่าน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการประชุมระดับ
จังหวัดคาดว่าด าเนินการไม่ทันตามก าหนดการ  ซึ่งขณะนี อยู่ในขั นตอนน าค าส่ังเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจิตรลงนามในค าส่ัง  

ทางส่วนจัดการป่าชุมชน ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย 
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 42,283,475.00 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 39,006,434.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.83 % กัน PO ในระบบแล้ว 422,168.00 บาท 
คิดเป็น 0.16 % คงเหลือ 1,032,872.91 บาท คิดเป็น 2.58 %  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1601.3/ว 13952     
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ การเล่ือน
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ มกีรณีท่ีเกี่ยวข้อง 3 ข้อ คือ 

 1. กรณีพนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเต็มขั น จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือได้รับเงิน
ชดเชยเพิ่มเติมหรือไม่ และหากไม่มีสิทธิได้รับสามารถน าเงินไปบริหารให้พนักงานราชการรายอื่นได้หรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรกับจ านวนเงินดังกล่าว 

 ข้อสรุป พนักงานราชการท่ีได้รับอัตราค่าตอบแทนขั นสูงของหน่วยงาน แม้ว่าจะมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับดีขึ นไป ก็ไม่สามารถเล่ือนขั นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเกินกว่าอัตราค่าตอบแทนขั นสูงของ
กลุ่มงานท่ีพนักงานผู้นั นปฏิบัติงานได้ และจะน าเงินจ านวนท่ีบริหารให้พนักงานนั น ไปบริหารให้พนักงานราชการราย
อื่นอีกไม่ได้ 

 2. กรณีพนักงานราชการเกษียณอายุราชการ สิ นสุดสัญญาจ้าง ลาออก เสียชีวิต หรือพนักงาน
ราชการขาดคุณสมบัติการเล่ือนขั นค่าตอบแทน ตามเงื่อนไขท่ีกรมป่าไม้ก าหนด เช่น ลาเกิน ขาดราชการ เป็นต้น 
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 ข้อสรุป สามารถด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการดังกล่าวได้ เสมือนได้รับ
การเล่ือนขั นพร้อมตัดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน สามารถประเมินผลได้ แต่พนักงานราชการดังกล่าวไม่สามารถ
ได้รับค่าตอบแทนได้ และสามารถท่ีจะน าเงินจ านวนบริหารของพนักงานราชการท่ีเกษียณอายุราชการ หรือสิ นสุด
สัญญาจ้างนั น ไปบริหารให้พนักงานราชการรายอื่นอีก 

 3. ส่วนราชการเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไว้ก่อนเป็นการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อให้สามารถด าเนินการ กรณีต่อสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน วันท่ี 
1 ตุลาคม แต่ทั งนี จะต้องมีกรอบอัตราก าลังของพนักงานราชการไว้ในปีงบประมาณถัดไปด้วย  

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่อง การตรวจสอบ น.ส.3 ก. โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

 ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า การตรวจสอบ น.ส.3 ก หรือโฉนดท่ีดิน ท่ี
ส านักงานบังคับคดีหรือศูนย์ด ารงธรรม ส่งเรื่องผ่านทางศูนย์ป่าไม้ และทางศูนย์ป่าไม้ส่งให้ส านักฯ ตรวจสอบ 
แต่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่มีค่าพิกัดแนบมา ทางส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้จึงขอแจ้งว่า 
ถ้าหากทางต้นสังกัดจะใหส้ านักฯตรวจสอบขอให้น าข้อมูลจาก google earth หรือจับค่าพิกัดจุดท่ีจะตรวจสอบ
แนบมาด้วย  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 

2563 โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ส านักจัดการป่าชุมชน มีหนังสือ แจ้งให้ส านักฯ 
พื นที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการ ในรอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยขอให้รายงานส่งส านักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 27 
กันยายน 2564 โดยให้ศูนย์ป่าไม้ทั ง 3 ศูนย์ กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มท่ีก าหนด ขอเร่งรัดศูนย์ป่าไม้
ทั ง 3 ศูนย์ รายงานภายในวันท่ี 23 กันยายน 2564 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.5 เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย ปี 2566 โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 

 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ส านักจัดการป่าชุมชน มีหนังสือ ขอให้จัดท าค าขอ
งบประมาณ ปี 2566 และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เนื อหาประกอบด้วย เป้าหมายการจัดตั ง
ป่าชุมชน เรื่องของการจัดท าแนวแบ่งเขต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ท าตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ขอให้ศูนย์ป่าไม้ 
ทั ง 3 ศูนย์ แจ้งเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมกาจัดตั งป่าชุมชน และการจัดท าแนวเขต ในปี 2566 โดย
ก าหนดการรายงานส่งส านักจัดการป่าชุมชนภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 ส่งส านักฯทราบภายในวันท่ี 7 
ตุลาคม 2564 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.6 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้  ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี 
ทส 1606.42/ว 13494 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เร่งรัดด าเนินการ
ให้หน่วยงานของรัฐ มายื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ ภายใน 120 วัน โดยสิ นสุดการยื่น
ค าขอ วันท่ี 7 กันยายน 2564 ขอเร่งรัดการด าเนินการด้วย 
   จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้มายื่น 117 ค าขอ ยกเลิกค าขอ 4 ค าขอ เหลือ 113 ค าขอ 
ยื่นเอกสารครบถ้วน 14 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 99 ค าขอ 
   รอบขยายเพิ่มเติม มีผู้ยื ่น 71 ค าขอ ยกเลิกค าขอ 1 ค าขอ เหลือ 70 ค าขอ  
ยื่นเอกสารครบถ้วน 3 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 67 ค าขอ 
   รวมทั งหมด 183 ค าขอ เอกสารครอบถ้วน 17 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 166 ค าขอ 
รอรายงานการตรวจสภาพป่า 16 ค าขอ ออกใบอนุญาตแล้ว 1 ค าขอ  
   จังหวัดอุทัยธานี มีผู้มายื่น 24 ค าขอ ยื่นเอกสารครบถ้วน 2 ค าขอ รอเอกสาร
เพิ่มเติม 22 ค าขอ รอรายงานการตรวจสภาพป่า 1 ค าขอ ออกใบอนุญาต 1 ค าขอ  
   รอบขยายเพิ่มเติม มีผู้ยื่น 110 ค าขอ ยกเลิกค าขอ 4 ค าขอ เหลือ 106 ค าขอ 
รอเอกสารเพิ่มเติม 106 ค าขอ 
   รวมทั งหมด 130 ค าขอ เอกสารครอบถ้วน 2 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 128 ค าขอ 
รอรายงานการตรวจสภาพป่า 1 ค าขอ ออกใบอนุญาตแล้ว 1 ค าขอ  
    จังหวัดพิจิตร มีผู้มายื่น 65 ค าขอ ยื่นเอกสารครบถ้วน 2 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 
63 ค าขอ ออกค าส่ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพป่าแล้ว ยังไม่ได้รับการรายงานกลับมา 
   รอบขยายเพิ่มเติม มีผู้ยื่น 15 ค าขอ เอกสารครบถ้วน 4 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 
11 ค าขอ 
   รวมทั งหมด 80 ค าขอ เอกสารครอบถ้วน 6 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 74 ค าขอ 
ผู้ยื่นค าขอทั ง 6 ค าขอ ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสภาพป่า 
   รวมทั งส านักฯ 393 ค าขอ เอกสารครบถ้วน 25 ค าขอ รอเอกสารเพิ่มเติม 368 
ค าขอ ออกค าส่ังแล้ว 25 รอรายงานการตรวจสภาพป่า 23 ค าขอ ออกใบอนุญาตแล้ว 2 ค าขอ 
 ขอเร่งรัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพป่า เร่งด าเนินการด้วย  

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.7 เรื่อง กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ท่ี ทส 1608.3/13101 

ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านัก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 
2564 ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 หรือตามท่ีเห็นสมควร ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
นครสวรรค์ ส่ังการให้จัดกิจกรรมท่ีแปลงปลูกฟื้นฟูป่าท่ีเขาวง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี 
21 ตุลาคม 2564  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.8 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนงานและงบประมาณ โดย ส่วนส่งเสริม

การปลูกป่า 
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ผู ้อ านวยการส่วนส่ง เสร ิมการปลูกป่า  แจ้งว ่า กรมป่าไม ้ ม ีหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ ทส 

1608.3/14658 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564 ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนงานและงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 จัดเตรียมการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ใน
ปีงบประมาณ 2565 ได้มีผู้เสนอพื นท่ีปลูกป่าเข้ามาแล้ว ส าหรับข้อมูลท่ียังไม่ครบถ้วน ขอให้เร่งด าเนินการจัดส่ง 
เพื่อจะได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตามค าส่ังท่ี 9/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564 ส าหรับในปีงบประมาณ 
2566 ท่านใดท่ีมีพื นที่ที่จะเสนอพื นที่ปลูกป่าขอให้จัดส่งรายงานการส ารวจเบื องต้น โดยมีแผนบริหาร
การจัดการน  า แผนยุทธศาสตร์ ปลูกป่าด้วยเงินนอกงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้ประสานงานว่า 
แผนบูรณาการน  า ของหน่วยใดท่ีประสงค์จะท าฝาย หรือมีท่ีปลูกป่าต่าง ๆ ให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูล ซึ่งในเบื องต้น
ได้ส่งหลักฐานข้อมูลไปแล้ว ขอให้ยืนยันตามหนังสือส่ังการอีกครั งหนึ่ง ข้อมูลต่าง ๆ ขอเร่งรัดให้ส่งภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2564 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.9 เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี 2565 โดย ส่วน

ส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.3/ว 

14470   ลงวันท่ี 2 กันยายน 2564 ได้ส่งค าส่ังท่ี 2689/2564 ลงวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับส านักฯ คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์หรือผู้แทน เป็นคณะกรรมการ ตามค าส่ังท่ี 146/2564 ลงวันท่ี 10 
กันยายน 2564 

ส าหรับการคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจ าปี  2565 ระดับจังหวัด          
ขอความร่วมมือศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี และ พิจิตร พิจารณาคัดเลือก เกษตรกร อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ราย ส่งให้
ส านักฯ ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.10 เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานีเพาะช ากล้าไม้ และหน่วย

ฟื้นฟูฯ โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ส าหรับสถานีเพาะช ากล้าไม้ท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณกิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายหลังการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มท่ีจัดส่ง แปลงบ ารุงป่าท่ีจัดท ารายงานปี 2564 
ขอให้จัดส่ง 3 ชุด เพื่อส่งกรมป่าไม้ 1 ชุด ส่งส านักฯ 1 ชุด 

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

6.1 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
1. ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 5 - 6 กันยายน 2564  
 

 
/ได้รับการสนับสนุน... 
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ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกต้นไม้ โดยได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ลานสัก 
ในการสนับสนุนกล้าไม้ ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 12.16 น. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

    (นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
         ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


