
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
คร้ังที่ 8/2564 

เม่ือวันจันทรท่ี์ 15 พฤศจิกายน 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,  
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.1 (แม่กะสี) 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  
9. นายวิชัย  แตโช  ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
10. นายเชษฐกิตต์ิ  ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หน่วยปอ้งกนัและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ 
11. นายนพรัตน์  หิรัญค า  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี, 
  หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่า ท่ี นว.4 (ห้วยน  าลาด) และ 
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจิตร อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
12. นายพินิจ  หล้าอยู่  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์,  

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

  สาขานครสวรรค์ 1 อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
13. นายอัครพงษ์  อ าพิน  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ลานสัก, 
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ และ 

  หน.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน   
  จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
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14. นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ 
15. นายสมศักดิ์  อินทร์อ านวย  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง,  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.11 (ทุ่งโพ) และ 
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
16. นายชัยธัช  กิ่งพยอม  หน.หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สว่างอารมณ์ 
17. นายดิเรก  กุหลาบศรี  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นว.๓ (วังร่มเกล้า) 
18. นายมานพ  เปรมจิตร ์  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.12 (เขาผาลาด) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมพร  ค าม ี  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.8 (บ้าน กม.53) (ติดราชการ) 

 2. นายสายชล  หริ่งรอด  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อน.9 (หนองปรือ) (ติดราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวประค าแก้ว  บุญธรรม  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
 2. นางสาวปัทมา  เลาเก็ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสด์ิ เจ้าหนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
 5. นายภัทรณัฐ  วงศ์อินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวพรศิริ  นิธิเศรษฐ์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 6. นายวิมาน  บุญเพ็ง   นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 
 7. นายสุนทร  ดาวดึงส์   นักจัดการงานท่ัวไป 
 8. นางกาญจนาภา  จันทร  นักประชาสัมพันธ์ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ อาคารสโมสรป่าไม้ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 ประธาน (ผู้อ านวยการส านักฯ) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง เริ่มการประชุม ครั งแรกในปีงบประมาณ 2565 ส าหรับแผนงานและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีได้รับ ขอให้แต่ละส่วนรายงานในระเบียบวาระต่อไป 

1.2 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด 2019 เป็นสถานการณ์ที่ต้อง
เฝ้าระวัง ข้อมูลการรายงานยอดผู้ติดเชื อถึงจะลดลงแต่ก็ยังน่าเป็นห่วง ขอให้บุคลากรในสังกัดทุกท่าน 
ระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื อโควิด - 19 ผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 
เพื่อตัวท่านและบุคคลรอบข้าง 
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1.3 เรื่อง การอยู่เวร - ยาม รักษาความปลอดภัย ขอให้ผู้ท่ีอยู่เวร - ยาม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

เคร่งครัด  
1.4 เรื่อง ระเบียบการแต่งกาย 
    วันจันทร์ ชุดสีกากี 
    วนัพุธ ชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน รหัส 2/1  

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 7/2564 
  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ มอบนางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ เสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ครั งท่ี 7/2564 
วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 
 มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 
ครั งท่ี 7/2564 วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการและมติท่ีประชุมครั งท่ี 7/2564 

3.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์ไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดิน โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า การใช้ประโยชน์ไม้ของกลางท่ีตก
เป็นของแผ่นดินมีจ านวนคดีทั งหมด 429 คดี โดยขอให้ศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันฯ ด าเนินการพิจารณา
ตรวจสอบรายงานก่อน เมื่อพิจารณาเสร็จสิ นแล้วให้น าเข้าท่ีประชุมในครั งถัดไปอีกครั งหนึ่ง 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
3.2 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้  ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า ข้อมูล ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 
มีค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ ทั งหมด 404 ค าขอ อยู่ในเขตป่าในพื นท่ีป่า ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้มายื่น 191 ค าขอ จังหวัดอุทัยธานี มีผู้มายื่น 133 ค าขอ 
จังหวัดพิจิตร มีผู้มายื่น 80 ค าขอ  
 ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ท่ีเอกสารครบถ้วน ส านักฯได้ออกค าส่ังเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสภาพป่าแล้ว ขอเร่งรัดเจ้าหน้าท่ีตามค าส่ังด าเนินการเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วย 
 ในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้มายื่น 397 ค าขอ จังหวัดอุทัยธานี มีผู้มายื่น 
200 ค าขอ จังหวัดพิจิตร มีผู้มายื่น 3 ค าขอ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแจ้งจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทั ง 3 จังหวัด ว่าด าเนินการถึงขั นตอนไหน ถ้าคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั ง 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย ส่วนอ านวยการ 
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 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักฯ ได้รับแผนงานกิจกรรมและโครงการ รวมทั งสิ น 

39 กิจกรรม โดยแยกเป็นส่วน ดังนี  
  1. ส่วนจัดการป่าชุมชน 4 กิจกรรม งบประมาณทั งสิ น 1,616,500 บาทถ้วน คิดเป็น
ร้อยละ 4.13  
  2. ส่วนอ านวยการ 3 กิจกรรม งบประมารทั งสิ น 638,500 บาทถ้วน คิดเป็นร้อยละ 1.63  
  3. ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 10 กิจกรรม งบประมาณทั งสิ น 5,280,100 บาทถ้วน คิดเป็น
ร้อยละ 13.48  
  4. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 14 กิจกรรม งบประมาณทั งสิ น 19,208,900 บาทถ้วน 
คิดเป็นร้อยละ 49.05  
  5. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 9 กิจกรรรม งบประมาณทั งสิ น 12,414,800 
บาทถ้วน คิดเป็นร้อยละ 31.71  
  ส าหรับเงินงบประมาณ ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว 
100 % ยกเว้นงบด าเนินงาน ได้รับงบประมาณแล้ว 50 % ขอให้แต่ละส่วนตรวจสอบเงินงบประมาณท่ีได้รับ
กับแผนอีกครั งหนึ่ง 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งว่า ส านักฯ ได้รับงบประมาณทั งสิ น 31,164,080.00 บาทถ้วน 
เบิกจ่ายแล้ว 342,314.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 ขอความร่วมมือส่วนทุกส่วน/หน่วยทุกหน่วย เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้เปน็ไปตามเป้าหมายด้วย  
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ แจ้งว่า ขอแจ้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ มีทั งหมด 10 กิจกรรม ดังนี  
      1. กิจกรรมท่ีดินป่าไม้ 
      2. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่วงก์ - แม่เปิน 
      3. กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้ได้รับการจัดท่ีดินตาม
โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน มีทั งหมด 5 ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ - แม่เปิน, 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขานางโลม และป่าเขาสอยดาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค 
และป่าเขาชะเอม, ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย 
      4. กิจกรรมส ารวจทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตใน
พื นท่ีป่าไม้ถาวร ด าเนินการในท้องที่ป่าแม่วงค์ - แม่เปิน, ป่าพุวันดี - ห้วยกระเสียว - ป่าเขาราวเทียน, 
ป่าปลายห้วยกระเสียว 
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      5. กิจกรรมโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื นท่ี เป็นการ
ส ารวจจัดระเบียบในพื นท่ีชุมชน ในท้องท่ีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร รวมทั งสิ น 20 หมู่บ้าน 
      6. กิจกรรมส ารวจการถือครองท่ีดินในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในพื นท่ีท่ีมีร่องรอยการท า
ประโยชน์ ตั งแต่ปี 2545 - 2557 และก่อน ปี 2545 พร้อมพื นท่ีท่ีตกหล่น ทั งหมด 70 หมู่บ้าน ด าเนินการใน
พื นท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
      7. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
      8. กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด 
      9. กิจกรรมโครงการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ทั งระบบ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน ลงหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
      10. กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ด าเนินการในพื นท่ีอ าเภอบ้านไร่ โครงการ
น  าตกผาร่มเย็น 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

4.4 เรื่อง แผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ขณะนี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
นครสวรรค์ ได้รับแจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วจ านวน  2 
แผนงาน/กิจกรรม ดังนี   
      1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 
มีกิจกรรม/แผนงาน ที่ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมจัดตั งป่าชุมชน การจัดท าแนวเขตและชุมชนการใช้
ประโยชน์ป่าชุมชนและการตรวจสอบรังวัด ส่วนจัดการป่าชุมชนได้จัดท าแผนการด าเนินงานและการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ตามปริมาณของแต่ละจังหวัดเพื่อมอบให้ส่วนจัดการป่าชุมชน และศูนย์ป่าไม้รับผิดชอบด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมออกค าส่ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมเป้าหมายตามรายละเอียดท่ีแจ้งให้ทราบ 
ขอให้ศูนย์ป่าไม้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ศึกษาและท าความเข้าใจแผนงานโดยละเอียด และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเป็นไปถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ 
       2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมท่ีได้ก าหนดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ส านักฯ
ได้จัดแผนการบริหารเงินงบประมาณ ส่งให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด เพื่อด าเนินการตามกิจกรรมแล้ว โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 ครั ง, จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 ครั ง, จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 2 ครั ง ซึ่งแต่ละ
จังหวัดสามารถจัดประชุมได้ไม่จ ากัดจ านวนครั ง ขึ นอยู่ท่ีความจ าเป็นเหมาะสม ซึ่งอาจมากกว่าจ านวนครั งท่ี
ก าหนดไว้ ตามแผน ทั งนี  ต้องไม่น้อยกว่าท่ีแผนก าหนด ภายใต้การบริหารเงินงบประมาณท่ีมีอยู่ โดยการเบิกจ่าย
ค่าเบี ยประชุม คณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดไว้ การรายงาน
เมื่อจัดประชุมแล้ว ต้องรายงานการประชุมแต่ละครั งไม่เกิน 15 วัน หลังมีการประชุม เพื่อรายงานกรมป่าไม้ทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
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4.5 เรื่อง การายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่ง
ให้ศูนย์ป่าไม้ด าเนินงาน โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ท่ีจะต้องรายงาน ส านักฯ ดังนี  
       1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เป้าหมายท่ีด าเนินการ ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ มี
กิจกรรมการจัดตั งป่าชุมชน 8 ป่าชุมชน ยังไม่ได้รับการรายงานผล ส่วนการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนมีทั งหมด 
155 ป่าชุมชน ได้รับรายงานจากศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 6 ป่าชุมชน จากเป้าหมาย 74 ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้
อุทัยธานี 46 ป่าชุมชน รายงานครบถ้วนแล้ว และศูนย์ป่าไม้พิจิตร 35 ป่าชุมชน ยังไม่ได้รับการรายงาน 
           ส าหรับกิจกรรมการจัดท าแนวเขตและเพิ่มปริมาณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ได้รับ
รายงานจากศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์เรียบร้อยแล้ว  
  2. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน มี 2 ประเด็นท่ีขอให้รายงานเพิ่มเติม 
   หลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย การควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน พ.ศ. 2563 
ก าหนดให้ผู้รับเงินอุดหนุน ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั งหมดเก็บรักษาไว้ เพื่อการ
ตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยวิธีการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องให้คณะกรรมการจัดการ
ชุมชนจัดท ารายละเอียดหลักฐานและใบเสร็จการใช้จ่ายเงินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน แล้วให้เจ้าหน้าท่ี
จัดท าเอกสารเก็บไว้ที่ศูนย์ป่าไม้ 1 ชุด และส าเนาส่งรายงานส านักฯ 1 ชุด ซึ่งขณะนี ส านักฯยังไม่ได้รับรายงาน
เอกสารหลักฐานดังกล่าว ดังนี  จังหวัดนครสวรรค์ 33 ป่าชุมชน, จังหวัดอุทัยธานี 31 ป่าชุมชน, จังหวัดพิจิตร 
6 ป่าชุมชน ขอให้รีบด าเนินการจัดส่งโดยด่วน 
      พื นท่ีท่ีมีการจ้างปลูกป่าของศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ชุมชนทั ง 70 ชุมชน ได้รายงาน
เป้าหมายการปลูกป่า การรับจ้างปลูกป่าแล้วจ านวน ชุมชนละ 30 ไร่ แต่เนื่องจากรายงานว่ามีการปลูกเพิ่ม 
จังหวัดนครสวรรค์ 3 ป่าชุมชน ชุมชนละ 20 ไร่ รวมเป็น 60 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี 3 ป่าชุมชน ชุมชนละ 20 ไร่ 
รวมเป็น 60 ไร่ จังหวัดพิจิตร 6 ป่าชุมชน ชุมชนละ 20 ไร่ รวมเป็น 120 ไร่ รายละเอียดการรายงานต้องมี
พิกัดแปลงปลูกป่า และภาพถ่ายก่อนปลูก และหลังปลูก เป็นเป้าหมายท่ีจะต้องเพิ่มเติมในโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า ขอให้จัดรายงานมาให้ครบถ้วนด้วย 
  3. กิจกรรมการด าเนินงานตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขอแจ้ง การส่งการรายงานการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ รอบท่ี 2 ได้ตรวจสอบแล้ว จังหวัดนครสวรรค์ส่งแล้ว จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร 
ยังไมได้ส่ง ขอให้เร่งด าเนินการโดยด่วน และรายงานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ตามแผน
ก าหนดให้ เมื่อมีประชุมทุกครั ง ให้จัดท ารายงานการประชุมและสรุปการประชุมตามแบบ กม.2 ส่งภายใน 7 วัน 
หลังจากการประชุมเสร็จนั น ขอให้รายงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปฏิบัติ 
4.6 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ 

ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 โดยกรมป่าไม้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี   
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 1. ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยหยุดยั งไม่ให้เกิดการบุกรุกขึ นใหม่เพิ่มเติมจากฐานข้อมูล

การบุกรุกพื นท่ีป่าปี พ.ศ. 2557 ให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้หมั่นตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เมื่อตรวจพบการกระท าผิดกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 

 2. ในการบูรณาการความร่วมมือหยุดยั งขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปราม
การลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธิ์เป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตราหารปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการขั นตอนตามกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

 3. ให้บูรณาการทางกฎหมายหาข้อก าหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ซึ่งรับผิดชอบพื นท่ีในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
ท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ให้ผู้บริหารหน่วยงานส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคดีปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
มาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัด
การติดตามผลคดี และรายงานความคืบหน้าของคดี ให้ถือปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในระเบียบกรมป่าไม้
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด พร้อมทั งให้บันทึกข้อมูลความคืบหน้าสถานะคดี รวมทั งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระท าผิด และไม้
ของกลางในระบบติดตามการบกุรุกท าลายป่าให้เป็นปัจจุบัน 

 5. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุม ก ากับ ดูแลหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมายในพื นท่ีรับผิดชอบโดยเคร่งครัด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีเจ้าหน้าท่ี
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีและขั นตอนทางกฎหมาย ปล่อยปละละเลย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เป็นเป็นใจหรือ
สนับสนุนให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว ให้หัวหน้าหน่วยงานรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั นทราบเพื่อด าเนินการสอบสวนลงโทษทั งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดทันที 

 6. ในการปฏิบัติงานหากตรวจสอบพบประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหาร
หน่วยงานวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปรายงานกรมป่าไม้ทราบโดยด่วน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
4.7 เรื่อง การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 

2565 โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจ้งว่า กรมป่าไม้ มีหนังสือ ท่ี ทส 
1605.32/17416 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 โดยก าหนดเป้าหมาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื นท่ี
ท่ีรับผิดชอบโดยก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของส านักฯ จ านวน 500 ไร่ และ
การด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 60 ไร่   

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.8 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ในความรับผิดชอบของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

มีทั งหมด 15 กิจกรรม 
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 1. กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย 
  1.1 กิจกรรมบ ารุงป่าใช้สอย ได้รับแผน 40 ไร่ 
  1.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า ปีท่ี 2 – 6 ได้รับแผน 3,505 ไร่ 
  1.3 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า ปีท่ี 7 – 10 ได้รับแผน 400 ไร่ 
  1.4 กิจกรรมจัดท าแนวกันไฟ 20 กิโลเมตร 
 2. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื นท่ีสีเขียว ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย 
  2.1 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ท่ัวไปเพื่อการแจกจ่าย 
  2.2 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 
  2.3 กิจกรรมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 
 3. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ประกอบด้วย 
  3.1 กิจกรรมผลิตกล้าไม้ท่ัวไป 
 4. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ 
 5. กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
 6. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื นท่ีสีเขียว (งานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

โครงการพื นท่ีต้นแบบฯ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 
  6.1 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป 
  6.2 กิจกรรมเพาะช าหญ้าแฝก 
 7. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) ประกอบด้วย 
  7.1 กิจกรรมเพาะช าหญ้าแฝก 
 8. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชด าริ หน่วยปฏิบัติ 4 หน่วย เนื อท่ี

ทั งหมด 500 ไร่ 
 9. กิจกรรมรุกขกร 
 10. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 11. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
 12. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 13. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
 14. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้) 
 15. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด Rules of 

Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.9 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกิจกรรมโครงการ ของส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านัก

เศรษฐกิจการป่าไม้ โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู ้อ านวยการส่วนส่ง เสร ิมการปลูกป่า  แจ้งว ่า กรมป่าไม ้ ม ีหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ ทส 

1613.3/18054 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 แนวทางปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมการปลูกไม้เศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับส านักฯ ประกอบด้วย 
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 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
 3. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
  4.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื นท่ีลุ่มน  าชั น 3, 4 และ 5 ก่อนมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 
  4.2 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
4.10 เรื่อง การายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งว่า ขอติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนของกิจกรรม

บ ารุงรักษาป่า ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้เร่งรัด ส านักฯได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยฟื้นฟูหรือฐานปฏิบัติการท่ี
ได้รับแผน ให้จัดส่งรายงาน ปัจจุบันนี ในส่วนของกิจกรรมบ ารุงรักษาป่า ยังไม่มีหน่วยฟื้นฟูหรือฐานปฏิบัติการใด
ส่งรายงานสรุปผลให้ส านักฯทราบ ขอให้เร่งรัดด าเนินการจัดส่งรายงานด้วย 

สถานีเพาะช ากล้าไม้ ขอให้เร่งรัดการรายงานผล เนื่องจากของสถานีเพาะช ากล้าไม้ การรายงาน
ค่อนข้างมาก ขอให้เร่งรัดการรายงานต่างๆ รวมถึงสรุปผลการปฏิบัติงานด้วย 

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

- ไม่มี - 

เลิกประชมุเวลา 12.16 น. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุจิตรา  พุทธรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

    (นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล) 
         ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


