


 
 

 รายงานการประชุม 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่2/๒๕63 
เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  
ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายสุพจน์  ภู่รัตนโอภา ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
  2. นายเอกพร กันโต ผอ.ส่วนอ านวยการ     

3. นายฐิต ิ ตระกูลเลิศรัตน์ ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้        
4. นายชัยรัตน ์ แสงปาน ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. นายศิริศักดิ์ ทนงรบ แทน ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด   
6. นายสมศักดิ์  ตะเภา ผอ.ศูนย์ป่าไม้ตาก 
7. นายชาติชาย ชื่นบาน ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
8. นายเสน่ห ์ นวลส ี ผอ.ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 
9. นางสาวสมรัก        เจนด ี ส่วนอ านวยการ 
10.  นางรัชนีกร จันทนป ส่วนอ านวยการ  
11. นางสาวสุภาพ  เทศดี  ส่วนอ านวยการ 
12. นางสาวเตือนใจ ประทุมมา  ส่วนอ านวยการ  
13. นางสาวเพ็ญนภา แจ้งกระจ่าง ส่วนอ านวยการ   
14. นายเทศา พสกภักดี               สว่นจัดการป่าไม้ 
15. นายยุทธ กุณา   ส่วนจัดการป่าไม ้ 
16. นายอริย์ธัช โภคินภัทรนันต์  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
17. ว่าที่ร้อยตรีค าใส   บ ารุงภักดี  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
   หัวหน้าสถานีวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก 
18. นายสนธยา         วงษ์เมือง             ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
     หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 16 
19. นายธงชัย   รสสุขุมาลชาติ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
20. นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์     ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้ 
      หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  
21. นายสมจิตร ตะเภา ศูนย์ป่าไม้ตาก    
22. นายคัมภีร์ รู้คุณ ศูนย์ป่าไม้ตาก 
23. นายบรรพต รักคุณ ศูนย์ป่าไม้ตาก 

-ฉบับร่าง- 

/24. ว่าที่ร้อยตรีรักศักดิ์… 
สาวกวิภัทร... 
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24. ว่าที่ร้อยตรีรักศักดิ์ รักษา ศูนย์ป่าไม้ตาก 
25. นางสาวฉันทนา มีลักษณ์ ศูนย์ป่าไม้ตาก  
26. นายอรัญ อรุณแจ้ง ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
27. นางสาวกาญจนา ศรเทียน ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย  
28. นายสุรัตน ์ หงษส์ระแก้ว หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.1  (ม่อนกระทิง)                                    
29. นายนพรัตน์ ขวัญแสน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด 
          หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  
     หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) 
30. นายสาหยุด จีบโจง  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แม่ตะวอ)                            
31. นายอภิวัฒน์        นาคเปรม  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ)  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แม่เงา) 
32. นายวิโรจน์     ธิการ  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สอด  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) 
  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 26  
33. นายฉันทวัสส์   อ่ิมเนย           หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ 
       หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) 
        หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่4 (ตาก) 2  
34. นายคงฤทธิ์ อินรัญ     หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  
                                              หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.9 (แม่จะเรา)  
  หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่4 (ตาก) 4   
35. นายพลพจน์ แสนเมือง  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านตาก  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑0 (ท้องฟ้า)  
36. นายชาญชยั  เรืองศิลป์  หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด) 
37. นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามเงา 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑6 (เด่นไม้ซุง)      
    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง)   
38. นายไสว ตุ้ยดา หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตาก 
  หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑8 (ผาลาด) 
39. นายพินิจ ปิ่นสุวรรณ แทน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเจ้า 
  แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า)  
.     แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.25  
    (ทรัพย์สมบูรณ์) 
  แทน หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษ สจป.ที่4 (ตาก) 1  
40. นายสมคิด          มาเมือง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.26  
 (กูเตอร์โกล) 

/41. นายลัทธ…ิ 
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41. นายลัทธิ  โพธิสาร หน.หน่วยป้องกันรักษาที่ ตก.27 (มิตรภาพ) 
42. นายอาทิตย์         เพาะแพร่พันธ์ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อุ้มผาง  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาที่ ตก.29 (ยางใหญ่)  
43. นายทวีป ยุหลง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) 
44. นายฐานันดร       สอนสา  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม 
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.2 (บ้านใหม่)  
45. นายอนวัช          ลิปิกรโกศล  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านด่านลานหอย  
        หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) 
  หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษ สจป.ที่4 (ตาก) 5  
46. นายนิเวช จอมประเสริฐ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสัชนาลัย 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.7 (ห้วยทรวง) 

    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (หว้ยไคร้) 
47. นายด ารง           มันทะติ   หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คีรีมาศ 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.9 (หนองยาง) 
48. นายสราญรมย์     หอมนาน   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.11 (แม่เทิน) 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.12 (ดอนระเบียง) 
49. นายวัฒนา ผันน้อย หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองก าแพงเพชร 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.1 (น้ าดิบ) 
50.นายมานะ ภาระการ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกสัมพีนคร 
       หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพี)  
51. นายเสกสรร กันโต หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พรานกระต่าย  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6 (น้ าดิบมะพร้าว) 
    หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษ สจป.ที่4 (ตาก) 3  
52. นายนพพงศ์ บุญชูดวง  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขานุวรลักษบุรี  
    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) 
53. นายประจักษ์   สุวรรณเดช  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองลาน 
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม)   
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.8 (เพชรนิยม)    
54. นางสาวประทิน สุขเครือ  แทน หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก 
55. นายพิสิษฐ์   สอนไว  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย 
56. นายสมบูรณ์ พรหมปัญญา หน.หนว่ยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ  ป่าประดางและป่าวงัก์เจ้า ที่ 5              
57. นายวัชรินทร์ เหล่าโก้ก             หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าเขาหลวง ที ่9 
58. นายนพดล สามกองาม หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 1  
59. นายอ านาจ แดงละอุ่น หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที ่17  
60. นายวิภัทร ธนนันท์ธาดา   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 8 

/61.นายมณีโชติ… 
สาวกวิภัทร... 
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61. นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์ หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 2  
62. นายพงษ์เดช สอนพงษ์     หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สินฯ  ที ่15  

      จ.สุโขทัย 
63. นางสาวปภัสรา         ขวัญมา    หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าประจ ารักษ์ ที ่4 

  จ.ตาก 
64.  นายสมคะเน ปิยนลินมาศ    หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าคลองขลุง                            
     และป่าแม่วงก์ท่ี 1 จ.ก าแพงเพชร  
65.  นายธนเดช วัฒนจรัสพงศ์    หน.ศูนย์พัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่โครงการหลวงเลอตอ 
66.  นายธนพล วะรินทร์    หน.หน่วยฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าจังหวัดตาก ที่ 2/9 
67. นายมนัส                 รัตนภิรมย์                                          แทน หน.โครงการส่งเสริมการการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์      

และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ตาก 
68. นายประพาย แก่นนาค    หน.สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร 
      แทน หน.ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 
69. นายศราวุธ  แปลงประวัติ   หน.ด่านป่าไม้ตาก 
70. นางนพภาภรณ์ เลิกสายเพ็ง  ส่วนอ านวยการ 
71.  นางสาวจิรชัญา  ก าแพงแก้ว    ส่วนอ านวยการ 
72. นางสาวสุชาดา จันตะวงศ์    ส่วนอ านวยการ 
73. นางสาวภคพร จุลสราญพงษ์   ส่วนอ านวยการ 
74. นายกฤษดา สมานไทย    ส่วนอ านวยการ 
75. นายนพดล พรมบุญชู    ส่วนอ านวยการ   
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอ่ืนๆ   
1. นายอ านาจ   สร้อยเกียว      ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย 
2. นางสาวภาวินี    อริยะกุลวงศ์     ส่วนจัดการป่าไม้ 
    หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 1 
3. หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก) 
4. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่สอด ที่ 6,13 
5. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าท่าสองยาง ที่ 1,2 
6. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 3,5,6,21 
7. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าต้นน้ า จ.ตาก ที ่2/7 
8.  หน.โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จ.สุโขทัย 
9. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที ่20 จ.ตาก 
เริ่มประชุมเวลา  09.00. น.    

-ประธานกล่าวเปิดประชุม และไดด้ าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 - สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ได้มีการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยมีท่านอธิบดี 

/กรมป่าไม้… 
สาวกวิภัทร... 

... 
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กรมป่าไม้ และผู้บริหารในกรมป่าไม้ โดยมีเรื่องที่แจ้งให้ทางส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ ได้ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 
ที่จะต้องด าเนินการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                   1. เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฝรัชการที่ 10 โดยหลัก จะมีการ 
ประดับธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2563 และมีการเชิญชวนให้ 
แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองด้วยความสมัครใจ ส าหรับบางหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดพิธีลงนามถวายพระพร 
โดยในส่วนของส านักฯ มอบหมายให้ทางส่วนอ านวยการได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดในเรื่องดังกล่าว โดยให้ 
ทุกหน่วยงานฯ ที่มสี านักงานได้มีการประดับธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จึงขอแจ้งให้ทราบ 
 2. ในเรื่องของเวร – ยาม ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เคร่งครัดในการปฏิบัติ  การแต่งกาย  
ขอให้หัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติโดยให้สวมชุดกากีในวันจันทร์ และในวันพุธ 
ใ ห้ ส ว ม ชุ ด อ นุ รั ก ษ์ บ่ า อ่ อ น  2 / 1  โ ด ย ใ น วั น อ่ื น  ๆ  ใ ห้ ส ว ม เ สื้ อ สี เ ห ลื อ ง ห รื อ เ สื้ อ ที่ ก ร ม ป่ า ไ ม้ 
ได้ก าหนดมาให้ใส่ในโอกาสต่อไป 
   3. จังหวัดตากได้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green]Day) ทุกวันพุธ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ได้เชิญทุกหน่วยงานปฏิบัติในทุก ๆ วันพุธ ส าหรับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก าแพงเพชรได้มีการเชิญชวน 
ให้ปลูก โดยกรมป่าไม้ได้มีการจัดท า Application ในการลงข้อมูลในการปลูก จึงขอก าชับให้หัวหน้าสถานีเพาะช า
กล้าไม้ทั้ง 3 จังหวัด และของอ าเภอแม่สอด ในการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับส่วนราชการหรือประชาชนทั่วไป  
ขอให้จัดท า Application ลงทะเบียนชี้แจงให้กับหน่วยงานหรือจัดท าเองด้วยการให้ลงทะเบียนว่าแจกจ่าย 
ให้กับส่วนราชการใด เป็นพันธ์ไม้ชนิดใด จ านวนเท่าใด  โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดตากได้มีการจัดโครงการ 
“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพราะฉะนั้น ในชั้นนี้ขอให้สถานีเพาะช ากล้าไม้ตาก
และสถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด ให้จัดเตรียมการกล้าไม้และจัดท าการลงทะเบียนการปลูกต้นไม้  Application 
หรือ QR Code เพ่ือที่จะได้ให้หน่วยงานหรือประชาชนได้ Scan ได้ หากกรณีที่ไม่เข้าใจ ขอให้ทางสถานีจัดท า
ให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจที่จะปลูกหรือผู้ที่มาขอกล้าไม้ได้  
 4. ในการตรวจปราบปราม การลาดตะเวน และการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และเข้าใจให้กับ
ประชาชน เพ่ือที่จะได้ให้เกิดความเกรงกลัวที่จะกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพ้ืนที่ที่มีการกระท าผิด 
หรือพ้ืนที่ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก และในกรณีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงาน ขอให้เป็นการชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้กับผู้น าชุมชน หรือประชาชนให้เข้าใจพร้อมทั้งท าความเข้าใจในเรื่องของการโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาลที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  และประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน 
เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมา จะได้ท าการแก้ไขได้ง่าย โดยขอให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานด้วย 
 5 ในเรื่องของการการจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยจะด าเนินการจ้างภายในระยะเวลา 
3 เดือน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563) ขอให้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ใน
พ้ืนที่เป็นผู้ควบคุมรีบด าเนินการวางแผน ประสานงาน โดยรายละเอียดทั้งหมด ส่วนอ านวยการ ฝ่ายพัสดุ
ด าเนินการในส่วนของการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการปฏิบัติของโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)  ทีม่าปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน  188  ต าแหน่ง  หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค 
ให้รายงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ทั้ง 3 จังหวัด, ผู้อ านวยการส่วนแต่ละส่วนหรือผู้อ านวยการส านักฯ โดยตรงได้ 
เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา 
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 6. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เรื่อง การผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ได้เข้าไปท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ผ่อนผันให้ด าเนินการการยื่นขออนุญาต ให้ถูกต้องภายใน 180 วัน เป็นการ
ผ่อนผันให้กับส่วนราชการที่ได้ท าประโยชน์ไปแล้ว ขอแจ้งให้ผู้ที่ปฏิบัติท าความเข้าใจในตัวของมติคณะรัฐมนตรี 
โดยละเอียดด้วย 
 7. สถานีเพาะช ากล้าไม้ ขอให้เน้นย้ าในเรื่องของการบริการ การอ านวยความสะดวกและการ
ติดตามการปลูกหลังจากท่ีมีการรับกล้าไม้ไปเรียบร้อยแล้ว 
 8. โครงการพลิกฟ้ืนผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการของ 
ของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา 904 จะเป็นพ้ืนที่ของเขตอ าเภอสามเงา ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จะ
เป็นเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปด าเนินการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของแม่น้ าปิง โดยส านักพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 
14 (ตาก) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต่อไปอาจจะมีการขยายโครงการ โดยอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพ้ืนที่
ของส านักฯ 4 (ตาก) โดยในภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะมาตรวจสอบโครงการดังกล่าว  จึงขอแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานในท้องที่ได้ออกตรวจดูแลท าการ 
ออกตรวจปราบปราม ลาดตระเวนดูแลพ้ืนที่ให้เรียบร้อย หากพบการกระท าผิด ให้รีบด าเนินการตามกฎหมาย 
ควบคู่กับการท าการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของป่าไม้ในทุก ๆ กรณี 
 9. ขอให้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ใน 5 อ าเภอ
ตอนบนของจังหวัดตาก ที่เป็นพ้ืนที่ในการปลูกบุก ไปชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชนที่ท าการปลูกบุก  
ในการจัดท ารายงานจ านวนเนื้อที่ จ านวนรายละเอียดของผู้ร่วมโครงการ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีมาตรการปลูกบุก 
โดยมีการจัดท า Application เพ่ือให้ประชาชนที่ปลูกบุก ได้ลงข้อมูล โดยรายละเอียดจะท าเป็นหนังสือ 
แจ้งอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่จะได้แนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป  
 10. ในเรื่องของตัวชี้วัดในเรื่องของการทวงคืนผืนป่า กับ มาตรา 25 การทวงคืนผืนป่าจ านวน
เนื้อท่ี 3,720 ไร่ ณ ขณะนี้ตัวชี้วัดมีประมาณ 1,800 ไร่ ขอให้ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ทั้ง 3 ศูนย์ ตรวจสอบหากมี
รายละเอียดที่ทวงคืนได้ ขอให้รีบจัดส่งเพ่ือรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และในส่วนของมาตรา 25 ขอให้รีบรายงาน
เพ่ือจะได้รายงานให้กับกรมป่าไม้ทราบต่อไปเพราะจะมีผลต่อตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ด้วย   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 1/๒๕63  
เมื่อวันที่  15  มกราคม 2563 
        -ไม่มีการแก้ไข  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
15  มกราคม  ๒๕63 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมประจ าเดือนของ ส านักฯ ๔ (ตาก) 
ครั้งที ่1/๒๕63 เมื่อวันที่ 15 มกราคม ๒๕62   
  3.1 ส่วนอ านวยการ 
นายเอกพร  กันโต  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

   3.1.1 ติดตามเรื่องร้องเรียนที่ยังค้างด าเนินการในระบบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
         -เรื่องร้องเรียนทางระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ จ านวน 1 เรื่อง 
           เรื่องร้องเรียน ทางระบบ E – PETITION  และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

/-หนังสือกรมป่าไม้... 
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         -หนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส 1606.8/11710 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง  รายงาน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ขอให้เร่งรัดด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
ที่ค้างอยู่ในระบบ จ านวน 1 เรื่อง  

                                 - ศูนย์ป่าไม้ตาก  จ านวน 1 เรื่อง เลขทะเบียน : 6300314  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง  พบเห็นรถแม็คโครเข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังสาแหร่ ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
ซี่งการรายงานผลการรายงานผลยังไม่ครบถ้วนและไม่สามารถยุติเรื่องได้ จึงขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และรายงานให้
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ทราบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  (เลยก าหนดเวลาแล้ว)  

      3.1.2. เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก และจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 7 เรื่อง 
                                       3.1.2.1 ศูนย์ป่าไม้ตาก  จ านวน  3  เรื่อง 
                  -) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว1736 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง  

ร้องเรียนร้องทุกข์การจับกุมด าเนินคดีบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายจะต๊ะ  โชคธรรมชาติ 
ร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมด าเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม บริเวณศูนย์พัฒนาราษฏรบนพ้ืนที่สูงต าบลด่านแม่ละเมา 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้รายงานในจังหวัดตากทราบภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (เลยก าหนดเวลาแล้ว) 

        -) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว1735 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง  
ร้องเรียนศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก ขอให้ตรวจสอบ กรณีผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวไทยภู เขาจั งหวั ดตาก มี ค าสั่ งให้ รื้ อบ้ านผู้ ร้ อง เนื่ องจากบุ กรุ กเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ  และมี การ 
น าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบและด าเนินการ ทั้งที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีการอยู่อาศัยและตกทอดกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2520 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้พบเห็นการก่อสร้างมาโดยตลอด แต่ไม่มีการแย้งหรือตักเตือนใด ๆ ผลเป็นประการใดรายงาน 
ให้จังหวัดตากทราบ ภายในวันที่  6 มกราคม 5563 และจังหวัดตากมีหนังสือ ที่  ตก 0017 .1/ว1735  
ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ ให้รายงานจังหวัดภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2563  

   (เลยก าหนดเวลาแล้ว) 
            -) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว8281 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวน กรณี พระอดุลย์ แจ้งเบาะแสขอให้ตรวจสอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านเลโคะ 
ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รอยต่ออ าเภอแม่ระมาด มีชาวบ้านบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าไร่ ให้รายงานจังหวัดตาก
ทราบภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563  (เลยก าหนดเวลาแล้ว) 

       3.2.2.2 ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร จ านวน 4 เรื่อง 
            -) หนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส 1603.3/5524 ลงวันที่  16 มีนาคม 2563  

เรื่อง  ขอส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินของประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาและหา
แนวทางช่วยเหลือให้กับราษฎร กรณีขอให้แก้ไขปัญหาเพิกถอนหรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  
พ.ศ.2491 และ พ.ศ.2492 ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรแล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ  

   -) หนังสืออ าเภอพรานกระต่าย ด่วนที่สุด ที่ กพ 0218.2/1462 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2563 เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพรานกระต่าย กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการฝายหินน้ าล้นที่
ก่อสร้างในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านพราน จ านวน 7 โครงการ รายงานให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ทราบภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  (เลยก าหนดเวลาแล้ว)  

                        -) หนังสือจังหวัดก าแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ 0017.1/5152 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้า กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการตรวจยึดที่ท ากิน หมู่ที่ 12  

/บ้านใหม่… 
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บ้านใหม่เขาดงรื่น ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร รายงานให้จังหวัดก าแพงเพชร 
ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  (เลยก าหนดเวลาแล้ว) 

                       -) หนังสือจังหวัดก าแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ 0017.1/5162 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2563 เรื่อง  ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง นายเทียม กล้าหาญ 
ขอให้ชะลอการเวนคืนที่ดิน ภ.บ.ท.5 เนื่องจากเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่ที่ 7 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ไม่มีที่ดินท ากิน รายงานให้จังหวัดก าแพงเพชรทราบภายในวันที่ 9  กรกฎาคม 2563  
(ยังไม่ครบก าหนด) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    ประธาน 
  -ขอให้ศูนย์ป่าไม้ตากและศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชรออกไปตรวจสอบและเร่งด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย 

เพราะอาจมีเรื่องร้องเรียนมาใหม่ ขอฝากให้ทั้ง 2 ศูนย์ด าเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อยด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   2. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) ด่วนที่สุด ที่  ทส 1617.14/3507 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยขอให้หน่วยงานรายงานผลการประเมิน  
ส่วนราชการฯ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้      

           2.1 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) รายงานผลการตามแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงาน (แบบฟอร์มที่ 1) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

            2.2 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) รายงานผลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผล (แบบฟอร์มที่ 1 และ 2) ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    ประธาน 
  -ให้ทุกหน่วยงาน  จัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ     
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ส่วนอ านวยการ 
นายเอกพร  กันโต   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง  
     4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
            -สรุปผลการเบิกจ่ายของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ยอดการเบิกจ่ายจริง 

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 48.73  รวม PO  คิดเป็นร้อยละ 79.34 หน่วยงานที่ท าการเบิก
ล่าช้าคือ โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนในการจัดซื้อกล้าไม้และอยู่ในระหว่างการ
ท าสัญญา จึงขอแจ้งให้  ผอ.ส่วนฯ/ผอ.ศูนย์ฯ แจ้ง ให้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  
ให้มาประสานกับฝ่ายการเงินฯ ตรวจสอบว่าถูกต้อง  ตกหล่น หรือคลาดเคลื่อนหรือไม่  เนื่องจากจะเป็นไตรมาส 
ที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มติทีป่ระชุม  รับทราบ  

/ประธาน… 
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ประธาน 
  -แจ้งในที่ประชุมได้ทราบว่า กรมป่าไม้ให้ทุกส านักฯ รายงานในเรื่องของสถานการณ์เบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกวันจันทร์ โดยแยกรายละเอียดในการเบิกจ่ายจริ งรวมทั้งเบิก PO เป็นจ านวนเท่าไร  
ขอเรียนว่าส านักฯ 4 (ตาก) ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการเบิกจ่าย จึงขอก าชับให้หน่วยงานในสังกัดของส านักฯ  
ที่ได้มีการด าเนินการแล้วให้เร่งส่งใบส าคัญในการเบิกจ่าย และในส่วนที่พ่ึงได้รับแผนงานหรืองบประมาณ ก็ให้เร่ง
ด าเนินการในการขออนุมตัิในเรื่องของการเบิกจ่าย ฝากให้ ผอ.ส่วนฯ/ผอ.ศูนย์ฯ ที่มีแผนงาน ให้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายแผนงานฯ และฝ่ายการเงินฯ  
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและจะได้เพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
   4.1.2 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.7/ว10829 เรื่อง  แนวทาง 
การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  ซึ่ งส านักฯ 4 (ตาก) มีหนังสือที่  ทส 
1617.13/4566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง  แนวทางการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้รับผิดชอบการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้การยืมของกรมป่าไม้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกา รบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 
การบริหารพัสดุ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ พร้อมแนบตัวอย่างบันทึกขอยืมพัสดุมากับหนังสือดังกล่าว  
โดยได้แจ้งเวียนหนังสือแล้ว 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
   4.1.3 ตอบข้อหารือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   -ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.2/9836 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  
กรณีมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจ าต่างส านักอีกหน้าที่หนึ่ง 
สรุปประเด็นส าคัญในการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
          4.1.3.1/การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากส านักงานประจ า  
และมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจ าต่างส านักอีกหน้าที่หนึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 32 (4) ก าหนดให้การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดเป็นการเดินทางไปราชการประจ า จึงถือเป็นการเดินทางไปราชการประจ าปกติ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางในลักษณะชั่วคราวได้ ตามความหมายของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คือ ค่าใช้จ่าย 
ที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติและเกิดค่าใช้จ่ายระหว่าง  
การเดินทางเพ่ือมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อนค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นซึ่งเกิดขึ้นในการ
เดินทาง 
         4.1.3.2. กรณีตามข้อ 4.1.3.1. โดยได้รับอนุมัติ ให้ เดินทางไปราชการ 
แต่เนื่องจากผู้เดินทางได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานก่อนออกเดินทางไปราชการ กรณีนี้ไม่สามารถเบิกค่ารถยนต์
รับจ้างจากบ้านพักมายังส านักได้  ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22 วรรคสาม (1) ก าหนดให้การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง 
หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

/4.1.3.3 กรณี… 



- ๑๐ - 
 

 

 

         4.1.3.3 กรณีตามข้อ 4.1.3.1 โดยได้รับอนุมัติให้เดินไปทางราชการ โดยในวันที่
เดินทางกลับจากราชการผู้เดินทางได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานต่อ กรณีนี้ไม่สามารถเบิกค่ารถยนต์รับจ้างจาก
ส านักงานไปยังที่อยู่หรือที่พักของผู้เดินทางได้   ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22 วรรคสาม (2) ก าหนดให้การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ 
ส าหรับกรณีต่อไปนี้ การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 
        4.1.3.4 การเบิกค่ารถยนต์รับจ้างในแต่ละช่วงการเดินทาง สามารถเบิกได้ตาม 
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22 วรรคสาม (1) 
เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่ พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง  
หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน และ (2) 
การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันและไม่เกิน 
สองเท่ียว ส าหรับการเดินทางจากสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งหนี่งไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
กรณีนอกเหนือจากที่พระราชกฤษฏีกาฯมาตรา 22 วรรคสาม ก าหนด จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่ายานพาหนะ
รับจ้างได้ 
โดยได้แจ้งเวียนหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
ประธาน 
  -ขอฝากให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจเพ่ือที่จะได้ เป็นแนวทางน าไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง หากไม่เข้าใจให้ประสานกับทางฝ่ายการเงินอีกครั้งหนึ่ง 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ    
   4.1 .4 การคัด เลือกเ พ่ือ เลื่ อนข้ าราชการพลเรือนสามัญขึ้ นแต่ งตั้ ง ให้ด ารง 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 12458  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  จ านวน 19 อัตรา จึงขอแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกรายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก จัดท าแบบข้อมูลประกอบการพิจารณา ปม.1 – ปม.4 
1 ชุด/1 ราย และจัดท าข้อมูลเป็นต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด และส าเนา 5 ชุด รวมเป็น 6 ชุด/1 ราย  
ส่งส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 – 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งเวียน
หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  4 (ตาก) ที่ ทส 1617.11/5036 ลงวันที่  26 มิถุนายน 2563  
เรียบร้อยแล้ว 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธาน 
  -ให้ผู้มีคุณสมบัติประสงค์ที่จะสมัครรีบด าเนินการส่งเรื่องที่ส่วนอ านวยการตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดเพื่อที่ทางส านักฯ จะได้รวบรวมส่งให้กรมป่าไม้ต่อไป 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 4.2 ส่วนจัดการป่าไม้ 
นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม ้     

/4.2.1 หนังสือ… 
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     4.2.1 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ทส 06056.33/11758 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 
เรื่อง  การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางทุกชนิดโดยเฉพาะของกลาง 
ที่เป็นไม้มีค่าของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กรมป่าไม้ก าหนดโดย
เคร่งครัด สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
เทียมกฤส กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว จึงให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดฐานข้อมูลคดีไม้ของกลางสูญหาย 
(ปี 2557 – ปัจจุบัน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งให้กรมป่าไม้ โดยด่วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการก าหนด 
กรอบมาตรการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางของหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายต่อไป ทั้งนี้แจ้งเวียนหนังสือให้ทราบเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย และศูนย์ป่าไม้จังหวัด ทั้ง 3 ศูนย์ เร่งรั ดด าเนินการในเรื่องนี้ 
เพ่ือจะได้รายงานกรมป่าไม้ต่อไป 

 4.2.2xในกรณี ศู นย์ ส ง เคร าะห์ ช า ว เ ขาดอยมู เ ซอ  จั งหวั ดตาก  พบว่ ามีปัญหา 
เกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ท าลายป่ารวมถึงมีการบุกรุกพ้ืนที่ยึดถือครอบครองพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ศูนย์สงเคราะห์
ชาวเขาได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมิได้มีการขออนุญาตอย่างชัดเจน และได้มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสมาชิกชาวเขาดอยมูเซอ  
และท าการบุกรุก ครอบครองและท าต่อเนื่อง จึงได้มีการด าเนินคดี   โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัด 
ในการด าเนินคดีแล้วรายงานให้ทางส านักฯ ทราบ เพื่อจะได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป 
 4.2.3 แนวทางปฏิบัติ ของผู้ แทนส านักฯ ในการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิ น 
และผู้ครอบครองที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ดินแห่งชาติ  คทช.  
ทางส านักฯ ขอมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่ที่มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ร่ วม เป็นคณะท า งานในการตรวจสอบข้อมูล รูปแปลงที่ ดิ นและผู้ ค รอบครองที่ ดิ นตามโครงการฯ  
ส่วนในเรื่องของข้อมูลรายละเอียด ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีไปปฏิบัติไดเ้ข้ามาประสานอีกครั้งหนึ่ง   
มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
ประธาน 
  -ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เร่งรัดในการด าเนินงานและให้ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 4.3 ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
นายชัยรัตน์  แสงปาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
     มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 

   4.3.1 หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.34/5020 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 และส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1608.4/11932  เรื่อง  การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563  เพ่ือให้ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา แจ้งหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ในสังกัด ด าเนินการ ดังนี้ 

/4.3.1.1 รายงาน… 



- ๑๒ - 
 

 

 

  4.3.1.1 รายงานบัญชีกล้าไม้  (แบบ 1) โดยแยกตามกิจกรรมและโครงการ  
ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

  4.3.1.2 รายงานสรุปผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้  (แบบ 2) พร้อมภาพถ่ายของ 
ผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ ตั้งแต่ 200 กล้าขึ้นไป อย่างน้อย 1 ภาพ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

  4.3.1.3 รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ แยกตามประเภทของผู้รับกล้าไม้ (แบบ 3)  
โดยแยกตามกิจกรรมและโครงการ ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

  4.3.1.4xรายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้  (แบบ 5) 
ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2563 รายงานให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
   4.3.1.5  รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ มารับบริการแจกจ่ ายกล้ า ไม้ 
 ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
   4.3.1.6 รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ทุกกิจกรรมและโครงการพร้อมทั้งภาพถ่ายการ
แจกจ่ายกล้าไม้ผ่านทาง ApplicationxLine ให้กับส่วนส่งเสริมการปลูกป่าต้นสังกัดเพ่ือสรุปรายงานผลการ
แจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ในสังกัดให้ส่วนผลิตกล้าไม้ทราบทุกวันผ่านทาง Applecation Line 
  4.3.1.7xให้รายงานผลการเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จัดกล้าไม้ขนาดใหญ่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

โดยได้แจ้งเวียนหนังสือให้หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานีทราบแล้ว จากการที่ได้รับฟังจาก
หัวหน้าคณะส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้มาท าการตรวจติดตามเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา 
ในการสรุปประเด็นเสนอให้ได้ทราบในหัวข้อที่จะต้องปรับปรุง คือเรื่องของการท าทะเบียนต่าง ๆ การท าบัญชี
แจกจ่ายกล้าไม้ที่ ไม่สอดคล้องกันกับข้อเท็ จจริง ที่จะท าให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้น ในเรื่องของเอกสาร  
ขอฝากหัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี ไปจัดท าให้เรียบร้อยและมีความสอดคล้องกันกับในเรื่องของกล้าไม้ 
ที่ผลิตในการรับ – จ่ายกล้าไม้ เพราะจะเป็นหลักฐานในการชี้แจงผู้ที่จะเข้ามาตรวจสอบได้อย่างชัดเจน  ดังนั้น 
ในการด าเนินงานขอให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารหลักฐานให้มากที่สุดผและในเรื่องของการควบคุม 
การก ากับติดตามส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้แจ้งเวียนค าสั่งที่ 139/2563 ลงวันที่ 27  
เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมก ากับดูแลและคณะกรรมการติดตามแนะน าประเมินผล
และเร่งรัดการปฏิบัติงานการปลูกป่าและบ ารุงป่ารักษาป่าของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก)   
จะมีหน้าที่ก ากับดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คณะที่ 2 จะเป็นคณะที่ดูแลติดตามประเมินผลและเร่งรัดการปฏิบัติงาน
การปลูกป่าและบ ารุงรักษาป่า จะมีจ านวน 3 ชุด รับผิดชอบในแต่ละทั้ง 3 จังหวัด โดยคณะท างาน ทั้ง 3 จังหวัด 
จะมีหน้าที่ตรวจสอบแนะน าให้กับหัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูฯ ในเรื่องของการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 
และตามหลักวิชาการ โดยระบุ ไว้ว่ าให้รายงานผลการปฏิบัติ งานภายในวันที่  3 ของเดือน  ปัจจุบัน 
ยังไม่มีรายงานเข้ามา จึงขอฝากให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ทั้ง 3 ศูนย์ เร่งรัดคณะท างานรายงานผลการติดตาม 
ตามแบบฟอร์มท้ายค าสั่งเพ่ือจะได้ให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป 
มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

/ประธาน..  
… 
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ประธาน 
  -ในเรื่องของการเพาะช ากล้าไม้ ขอให้ผู้อ านวยการส่วนฯ แจ้งให้หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ 
ทุกสถานีจัดท า Application  หรือ QR Code ไว้ประจ าที่สถานีในการด าเนินการด้วย 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.3.2 การรายงานข้อมูลโคร งการสร้ างป่ า  สร้ างรายได้  พ้ืนที่ ที่ ยั งด า เนินการอยู่ / 
พ้ืนที่ที่ยุติการด าเนินการ ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2559 – 2562/ขอให้หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  
ทุกโครงการรายงานตั้งแต่เริ่มด าเนินการโดยแยกรายงานเป็นรายปี ทั้ง 3 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัย  
และจังหวัดก าแพงเพชร ก็ขอให้รายงานมาด้วยเพราะไม่มีงบประมาณในการด าเนินการเพื่อไว้ในโอกาสต่อไป 
  4.3.3 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 – 2562 ตามข้อสั่ งการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้  
โครงการใดที่ยังไม่ได้รายงานผล ขอให้รีบเร่งด าเนินการรวบรวมรายงานโดยด่วน 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธาน 
  -หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ขอให้รีบรายงานส่งให้ส านักฯ เพ่ือที่ทางส านักฯ  
จะได้รวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

4.4 ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
นายศิริศักดิ์  ทนงรบ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  ท าหน้าที่แทน ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฏหมาย                                                                        
4.4.1            4.4.1 หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.43/3207 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2563 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการริบทรัพย์สินของกลางตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.2507 มาตรา 35 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 17  
มอบให้หัวหน้าฝ่ายกฏหมายเป็นผู้น าเรียน 
 นายเกรียงไกร  มากบุญ  นิติกรปฏิบัติการ 
   -ด้วยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  ได้รับการประสานงานจากอัยการจังหวัดตาก  
(นายประสงค์  กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดตาก) ได้ขอความร่วมมือกรณีเกี่ยวกับการจัดท าประกาศริบทรัพย์สิน  
ของกลาง ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 35 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 17 โดยขอให้ผู้กล่าวโทษ “แจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีว่า
ของกลางในคดีที่ได้ตรวจยึดจับกุมนั้น ขอให้ทางส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็นผู้ด าเนินการ 
ออกประกาศ” เพ่ือพนักงานสอบสวนฯ จักได้แจ้งให้ส านักงานอัยการฯ ทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  
ทั้งนี้ เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลาง 
ที่พนักงานอัยการขอให้ศาลสั่งริบทราบ และมายื่นค าขอเข้ามาในคดีก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น  
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 17 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พิจารณาแล้ว  
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
ทุกหน่วย/ผู้กล่าวโทษ “แจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ว่าของกลางในคดีที่ได้ตรวจยึดจับกุมนั้น ขอให้ 

/ทางส านัก...  
… 



- ๑๔ - 
 

 

 

ทางส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) เป็นผู้ด าเนินการออกประกาศฯ ” เพ่ือพนักงานสอบสวนฯ  
จักได้แจ้งให้ส านักงานอัยการฯ ทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธาน 
 -ขอขอบคุณส่วนวิชาการและกฎหมายได้มาแจ้งในที่ประชุมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.5 ศูนย์ป่าไม้ตาก 
นายสมศักดิ์  ตะเภา  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  ท าหน้าทีผู่้อ านวยการศูนย์ป่าไมต้าก 
    มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
         4.5.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้ตากประจ าเดือนมิถุนายน 2563  ดังนี้ 

               4.5.1.1. งานธุรการ    
   ผล - รับหนังสือ  2,557 เรือ่ง ส่งหนังสือ 1,264 เรื่อง    

                4.5.1.2.งานบริการด้านป่าไม ้      
-ข้อมูลการขออนุญาตกิจการการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทท้องที่ 

จังหวัดตากตั้งแต่ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 จ านวน 72 ราย 
         4.5.2 รายงานสรุปผลสถิติคดีประจ าเดือนมิถุนายน  2563 ดังนี้ จังหวัดตาก  จ านวน 17 คดี 
ผู้ต้องหา 1 ราย ยึดไม้สักท่อน 26 ท่อน ปริมาตร 3.04 ม.๓ ไม้สักแปรรูป 345 ท่อน ปริมาตร 7.357 ม.๓   
ไม้กระยาเลยท่อน 4 ท่อน ปริมาตร 0.64 ม.๓ ไม้กระยาเลยแปรรูป 2 ท่อน  ปริมาตร 0.12 ม.๓  อุปกรณ์การกระท าผิด
เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ 1 เครื่อง  คดีไม้ 11 คดี ผู้ต้องหา 1 คน  คดีพ้ืนที่ 6 คดี ไม่มีผู้ต้องหา พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก 
จ านวน 23 – 4 - 138  ไร่ 
     4.5.3/การด าเนินการการจ้างงานประชาชนเพ่ือฟ้ืนฟูหลังถูกไฟไหม้สร้างป่า สร้างงาน 
และสร้างรายได้ ขณะนี้จ านวนเครือข่ายของศูนย์ป่าไม้ตากทั้งสิ้น 30 เครือข่าย จ านวน 90 คน ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ได้ท าข้อตกลงจ้างเหมาชี้แจงการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ      
   4.6 ศูนย์ป่าไมสุ้โขทัย  
นายชาติชาย  ชื่นบาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ท าหน้าทีผู่้อ านวยการศูนยป์่าไม้สุโขทัย 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ  
        4.6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้สุโขทัยประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 

                   4.6.1.1 งานธุรการ  
                       ผล - รับหนังสือ  295 เรื่อง ส่งหนังสือ 119 เรื่อง   

      4.6.2. งานบริการด้านป่าไม ้  
   4.6.2.1 ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  จ านวน 10 ราย        
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.7 ศูนยป์่าไม้ก าแพงเพชร 
 นายเสน่ห์  นวลสี  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ก าแพงเพชร  
 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 

/4.7.1. รายงานผล...  
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 4.7.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชรประจ าเดือนมิถุนายน 2563  ดังนี้   

                4.7.1.1 งานธุรการ 
ผล-รับ ส่ง เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 349 เรื่อง และปฏิบัติงาน 

อ่ืน ๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
             4.7.1.2 งานส่งเสริมการปลูกป่า  

                             4.7.1.2.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
            ผล-รับจัดตั้งเครือข่าย และรับสมาชิกเครือข่าย จ านวน 50 ราย    

          4.7.1.2.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกต้นยางพาราและ   
พ้ืนที่เกษตรกรรม  

               ผล-ส ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ ที่ข้ึนทะเบียนสวนป่า จ านวน 11 ราย   
                    4.7.1.2.3 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

ผล-จัดท าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  
66 ราย/1,000 ไร่     

               4.7.1.3 งานจัดการป่าชุมชน  
 ผล – ออกประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนป่าชุมชน อ าเภอโกสัมพีนคร, อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร, อ าเภอพรานกระต่าย, อ าเภอไทรงาม, อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, อ าเภอคลองลานและอ าเภอปางศิลาทอง 
      -ปลูกป่ากิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
จ านวน 1 แห่ง 
              4.7.1.4 งานป้องกันรักษาป่า 
  ผล - สรุปผลคดีประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จ านวน 4 คด ี

      - ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ  ๆครอบครอง จ านวน -ราย 
 - ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน - ราย  
 - ตรวจวัดประทับตราไม้เพ่ือยกเว้นค่าภาคหลวง และหรือบ ารุงป่า จ านวน 1  ราย 

    -  ตรวจวัดประทับตราชักลากไม้ จ านวน 1 ราย 
           - ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน - ราย 

           - ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง จ านวน - ราย 
     - ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ตามมาตรา จ านวน - ราย 
           4.7.1.5 งานจัดการที่ดินป่าไม ้
       ผล -ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จ านวน 1 ราย 
         -ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
จ านวน 3 ราย 
 4.7.2 กิจกรรมอื่นๆ 
          ผล –วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

/วันที่ 12 มิถุนายน ...  
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    -วั นที่  12 มิ ถุ นายน  2563 เวลา 19 .00 น.  จั ดกิ จกรรมปลู กป่ า 
โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์การและเครือข่ายแบบบูรณาการ ณ วัดกิ่งทองวนาราม ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
        -วันที่ 23 มิถุนายน  2563 เวลา 14.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมซุ้ มกอ  
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 
    - วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์ข่าวระดับจังหวัด ณ  ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.8 หน่วยงานอื่น ๆ  
  -ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นางสาวสุภาพ  เทศดี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ท าหน้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
  -ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 1432/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบอ านาจ 
ให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบประกาศ 
หนังสือเวียนอ่ืน ๆ โดยยกเลิก ค าสั่งเดิมดังนี้ ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 2281/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  
เกี่ยวกับการมอบอ านาจเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง  ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงเกษตรฯ การปฏิบัติ เกี่ยวกับของกลาง ในความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษาใช้หรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ เรื่องระเบียบเกี่ยวกับ 
การถอนสภาพการข้ึนทะเบียน การจัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน การขอรับรังวัดที่ดิน 
ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 3876/2561 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 เกี่ยวกับการมอบอ านาจการพิจารณาอนุญาต
ให้ใช้รถส่วนกลาง ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 1914/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการจดทะเบียน  
ต่อทะเบียน โอนทะเบียนรถราชการทุกชนิดและการด าเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางรถยนต์ พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมป่าไม้ที่  ทส 1601.7/ว33 ลงวันที่ 2 มกราคม 2556 เกี่ยวกับการรับบริจาคทรัพย์สิน  
โดยค าสั่งที่ 1432/2563 เป็นการรวบรวมค าสั่งมอบอ านาจค าสั่งที่ยกเลิกไปให้อยู่ในฉบับนี้ค าสั่งเดียว จึงขอฝาก
ให้ไปศึกษาเกี่ยวกับการมอบอ านาจของผู้อ านวยการส านักฯจัดการทรัพยากรป่าไม้, ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้, 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ , หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ , หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและ  
หัวหน้าโครงการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  
  -ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดไปศึกษาในค าสั่งที่ 1432/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 
ให้น าเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปถ้ามีปัญหาหรือติดขัดให้มาหารือในแนวทางปฏิบัติได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 -ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

/ระเบียบวาระ ...  
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
  6.1 ส่วนอ านวยการ 
ประธาน 
  1. เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมาตรวจติดตามงานที่กรมป่าไม้และจะท ากา ร 
ตรวจพ้ืนที่ โดยจะท าการตรวจในเรื่องของเครือข่ายของสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดละ 1 ที่  เครือข่ายไฟป่า 
เครือข่ายหมู่บ้านฟ้ืนฟูฯ เครือข่ายของ ร.ส.ท.ป. และโครงการสร้างป่า สร้ างรายได้ เน้นย้ าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ประสานงานกับทางส านักในกรมป่าไม้เพ่ือขอข้อมูลในกรณีที่มีการตรวจสอบ 
  2. ในกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ที่ได้ ไปปฏิบัติงานในหน้าที่นอกสถานที่หรือร่วมกับ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ขอให้ทางส่วน/ศูนย์ป่าไม้ก าชับ ให้จัดท ารายงาน Onepage/หรือจัดส่ ง เป็นรายงาน 
พร้อมภาพประกอบ จัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่จัดท า Onepage ของส านักฯ ให้ทราบก่อน เวลา 17.00 น.  
เป็นการขอความร่วมมือเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเป็นการแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบฝจึงขอฝาก 
ในเรื่องนี้ได้ให้ปฏิบัติด้วย 
  3. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนต าแหน่ง จ านวน 6 ท่านคือ 

   3.1 นายเสน่ห์  นวลสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
   3.2 นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
   3.3 นายวิภัทร  ธนนันท์ธาดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
   3.4 นางสาวภาวินี  อริยะกุลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
   3.5 ว่าที่ร้อยตรีค าใส  บ ารุงภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
   3.6. นางสาวสุภาพ  เทศดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
และมีข้าราชการช่วยราชการจ านวน 1 ราย คือนายมนัส  รัตนภิรมย์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

ส านั กบริ หาร พ้ืนที่ อนุ รั กษ์ ที่  3  กรม อุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ ป่ า  และ พันธุ์ พื ช  ช่ วยปฏิ บั ติ ร าชการ 
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ให้ไปปฏิ บัติราชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
อีกหน้าที่หนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล 
  -ขอแจ้ งให้ทุกหน่วยงานได้จัดเตรียมความพร้อม ในช่วงปลายปี  2563 ซึ่ งกรมป่าไม้   
จะแจ้งเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2565 ซึ่งในกรณีงานก่อสร้าง งานปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารต่าง ๆ ต้องมีเอกสารครบถ้วน ในการของบประมาณ คือแบบแปลน ปร.4, ปร.5 ประมาณการค่าก่อสร้าง 
และใบอนุญาตการใช้พ้ืนที่ จึงขอแจ้งหน่วยงานที่มีความประสงค์  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดเตรียม 
ความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม ้

        1.ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันรักษาป่าและการทวงคืนผืนป่าประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักฯ ได้รับเป้าหมายในการทวงคืนผืนป่าภาพรวม  จ านวน 3,720 ไร่ ณ ปัจจุบัน ส านักฯ ได้ท าการจ าแนก
พ้ืนทีเ่ป็นรายจังหวัดโดยอาศัยแผนที่ภาพถ่าย ปี พ.ศ.2560 – 2561 เป็นรายจังหวัด ผลการปฏิบัติงาน ณ เดือน
มิถุนายน 2563 ได้ท าการทวงคืนได้ ดังนี้   

/1.2 จังหวัดตาก ...  
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1.2. จังหวัดตาก เป้าหมายจ านวน 2,961 ไร่ ปฏิบัติได้ จ านวน 1,405.68 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 47.47 

1.2.จั งหวัดสุ โขทัย  เป้ าหมายจ านวน 465 ไร่  ปฏิบั ติ ได้  จ านวน 143.42 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 30.84  

1.3. จังหวัดก าแพงเพชร เป้าหมายจ านวน 294 ไร่ ปฏิบัติได้ จ านวน 277.2 ไร่ 
       คิดเป็นร้อยละ 93.98  

ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดทั้ง 3 ศูนย์  เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
โดยในปีต่อไปสถิติตัวเลขดังกล่าวจะได้น าไปด าเนินการในมาตรา 25 ต่อไป ในส่วนของมาตรา 25 ที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว ขอให้ศูนย์ประสานงานทั้ง 3 ศูนย์เร่งรัดการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานในขั้นตอนของมาตรา 25 
ให้ส านักฯ ทราบเพ่ือจะได้รวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ 
  2.การจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ โรคติดเชื้อโควิด ซี่งเป็นงบกลาง 
ณ ปัจจุบัน ในส่วนของส่วนจัดการป่าไม้ที่ รับผิดชอบคือ  โครงการส ารวจการครอบครองประโยชน์ 
ใน พ้ืนที่ป่าสงวนแห่ งชาติ ในส่ วนของ พ้ืนที่ ถูกครอบครองท าประโยชน์หลั งปี  พ.ศ .2545 – 2557  
จังหวัดสุโขทัย โดยกรมป่าไม้ก าหนดให้มีการตรวจรับงานภายในวันสิ้นเดือน เป็นลักษณะการจ้างงาน ดังนั้น  
เพ่ือให้เป็นปฏิทินในการด าเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบที่ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับของโครงการส ารวจที่ดิน 
ของจังหวัดสุโขทัย ส านักฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นั้น ๆ 
เป็นผู้ตรวจรับงานจ้าง ดังนั้น ณ วันสิ้นเดือนขอให้ตรวจรับการจ้างให้ เสร็จสิ้น  แล้วรายงานให้ส านักฯ  
โดยด่วน  เนื่องจากต่อไปกรมป่าไม้ก าหนดให้ต้องมีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างโดยการโอนเข้าบัญชี  
ภายใน 3 วัน ในเรื่องบัตรของเจ้าหน้าที่ในการจ้างแรงงานของโครงการส ารวจที่ดิน จ านวน 188 ราย ท้องที่
จังหวัดสุโขทัย ส านักฯ ได้จัดท าบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะไปด าเนินการส ารวจขอให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
และหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ติดต่อรับบัตรได้ เพ่ือจะได้น าไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่น าไปปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3. ขอให้หัวหน้าพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ (นายพิพัฒน์  เกตุดี) ไปประสานงาน 
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก.2 (ขะเนจื้อ) ร่วมกันจัดท าโครงการเพ่ือจัดตั้งฐานปฏิบัติการ 
เสนอกรมป่าไม้ เนื่องจากในปี พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ จะได้รับงบประมาณในการ
จัดตั้งส านักงาน ดังนั้นจึงขอให้ไปจัดท าโครงการฯ ในบริเวณดังกล่าว 
  4. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วยได้ทราบ จากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่า 
มีหลายคดีที่ศาลสั่งยกฟ้อง หรือไม่ฟ้อง ในการบุกรุกยึดถือครอบครองในกรณีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และไม่ได้ 
มีการด าเนินการใด ๆ ขอให้หัวหน้าหน้าป้องกันฯ ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ส านักฯ ทราบเพ่ือทางส านักฯ  
จะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิภัทร  ธนนันทธ์าดา  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้อ าเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก พ้ืนที่ 1 
  -กรณีในเรื่องของการปลูกบุก การควบคุมและการรับรองบุกให้กับผู้ปลูก ในปีนี้ ขอให้ทาง 
ส านักฯ ได้แจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ประธาน...  
… 



- ๑๙ - 
 

 

 

ประธาน 
  -ส านักฯ ได้เตรียมการไว้แล้ว ขอหัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  ท าให้เป็นตัวอย่าง 
โดยต้องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานให้มีมาตรการในการด าเนินการและควบคุมการประสานสนับสนุน ทั้งนี้ ในจังหวัดอ่ืน 
เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีโครงการแจกจ่ายบุกให้ประชาชนปลูกด้วย และในจังหวัดตาก น่าจะต้องท าโครงการ
ขอรับงบประมาณ เพ่ือเพาะกล้าแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจปลูกในพ้ืนที่ป่า โดยจะต้องท าการเสนอโครงการก่อน 
ส่วนรายละเอียดข้อมูลให้น ามาหารือกันในโอกาสต่อไป ก่อนอ่ืนต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อน ณ วันนี้ ขอให้หัวหน้า
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ รีบด าเนินการรายงานผู้ร่วมโครงการของแต่ละโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  
ว่ามีจ านวนเท่าใดในการที่ไปส่งเสริมการปลูกบุก แล้วจัดส่งให้ทางส านักฯ ทราบ เพื่อที่จะได้น ามาเป็นข้อมูลต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา ๑1.15 น.   
 
 
 
 
 

  ผู้จดรายงานการประชุม     
                     

 
 
 

       
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

     
                  
 
 
   

 
 
 
 
 
 

     (นางสาวสมรัก  เจนดี) 
    นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

 
 
 

(นางนพภาภรณ์  เลิกสายเพ็ง)   
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


