
 
ระเบียบวาระการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 

ครั้งที่  2/๒๕63 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

ต าบลป่ามะม่วง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   
วันพุธที่  1 กรกฎาคม ๒๕63  เวลา 09.00 น. 

 
 -------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔  
(ตาก) ครั้งที่  1/๒๕63 เมื่อวันที่ 15 มกราคม ๒๕63 

 -ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  มีหนังสือขอให้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุ มป ระจ า เดื อนของส านั กจั ดการทรัพ ยากรป่ าไม้ ที่  4  (ต าก ) ที่  ท ส 
1617.11/920ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่มีส่วนใดแก้ไขรายงานการ
ประชุม จึงขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมส านักฯ ๔  (ตาก) ครั้งที่ 
1/๒๕63 เมื่อวันที่ 15 มกราคม  ๒๕63   

๓.๑ ส่วนอ านวยการ 
       3.1.1 ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล 
          -ติดตามเรื่องร้องเรียนที่ยังค้างด าเนินการ 
๓.๒ ส่วนจัดการป่าไม้  
๓.3 ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
๓.4 ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
3.5 ศูนย์ป่าไม้ตาก      
3.6 ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย  
3.7 ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร                    
3.8 หน่วยงานภาคสนาม  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 ส่วนอ านวยการ 
      4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.1.2 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.7/ว 10829 เรื่อง  แนวทาง 
        การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
4.1.3 ตอบข้อหารือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 
 

/4.1.4 การคัดเลือก... 



 
4.1.4 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้า 
         พนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  

 ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
๔.๒ ส่วนจัดการป่าไม้ 

4.2.1 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0605.33/11758 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2563 เรื่อง  การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษา
ของกลางทุกชนิดโดยเฉพาะของกลางที่เป็นไม้มีค่าของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายตามที่กรมป่าไม้ก าหนดโดย
เคร่งครัด 

4.2.2 หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.34/11659 เรื่อง การก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางทุกชนิดโดยเฉพาะของกลางที่
เป็นไม้มีค่าของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ
และกฎหมายตามที่กรมป่าไม้ก าหนดโดยเคร่งครัด  

4.2.3 ขอทราบผลคดีตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  
ที่ ทส 1617.23/5009 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563   
และ ที่ ทส 1617.23/2010 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563  

4.2.4 แนวทางปฏิบัติของผู้แทนส านักฯ ในการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินและ 
ผู้ครอบครองที่ดิน ตามโครงการ คทช.   

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  
๔.3 ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

4.3.1 หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.34/5020 
              ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563  เรื่อง  การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้               
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      4.3.2 การรายงานข้อมูลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ พื้นที่ท่ียังด าเนินการอยู่/พ้ืนที่  

ที่ยุติการด าเนินการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 – 2562 
      4.3.3 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562 ตามข้อสั่งการของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน   
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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/4.4 ส่วนวิชาการ... 



 
       ๔.4 ส่วนวิชาการและกฎหมาย 

4.41 หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.43/3207  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการริบทรัพย์สินของ
กลาง  
ตามพระราชบัญญ ติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 35 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 17 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 ๔.5 ศูนย์ป่าไม้ตาก 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
  ๔.6 ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย    
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
๔.7 ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 ๔.8 หน่วยงานภาคสนาม 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
 
     ------------------------------------- 
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