
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักจดัการทรพัยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณโุลก ส่วนอ านวยการ โทร/โทรสาร 0 5532-2612 ตอ่ 101 

ที่  ทส 1630.101/321                           วันท่ี    1   กุมภาพันธ์  2559                          . 

เรื่อง  ขอส่งรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2559  เมื่อวันอังคารที ่12 มกราคม 2559                .                                    
. 

เรียน  ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วน 

  หัวหนา้กลุ่มทุกกลุ่ม 

  ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย 

  หัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี 

  หัวหนา้ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

  ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยงานภาคสนามในสังกัดทุกหน่วยงาน 

  หัวหนา้หนว่ยงานสังกัดส่วนกลาง ที่อยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก  มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้สามารถเปิดดู

รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของส านักฯ คือ http://new.forest.go.th/phitsanulok/th/ 
 

 
ส่วนส่งเสริมฯ 

 

ส่วนป้องกันฯ 

 

ส่วนจัดการที่ดนิฯ 

 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

 

กลุ่มโครงการพระราชด าริฯ 

 

 

 

 

คู่ฉบับ 



กลุ่มวจิัยฯรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก 

ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

เมื่อวันอังคารที ่12 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  
 

 

ผูม้าประชุม 
1.นายมานพ  สายอุน่ใจ  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพษิณุโลก    
2.นายก าธร เหลอืงวุฒวิงษ์  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 2 

3.นางสาวประภัสสร สุทธิ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พล.    

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 1 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 1 

4.นายสมบูรณ์  จ าปาอูป  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 
                 หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังขวา 

                        หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 9 และ 

    สวนป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังขวา 

 5.นายจิตรพล  ไทยภักด ี  ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 
    หัวหนา้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที ่1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 1 

 6.นายบัณฑิต วงศเ์สนานุรักษ ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 
     หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ,หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 1 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 7 

 7.นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพฒันาการป่าไม้ 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน, 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน 
8.นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน) 

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 1 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าโป่งแค ที่ 2 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุ่มน้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 4 

……………..…………. ตรวจ 
.................................ร่าง 

   ..........นิภาพร..........พมิพ์ 
................................ทาน 

/หัวหน้า… 
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หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 6 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 4 
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูป่าตาม มาตรา 25 พรบ.25 ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 
หัวหน้าโครงการปลูกปา่และบ ารุงปา่ประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 1 

หัวหน้าโครงการปลูกปา่และบ ารุงปา่ประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 2 

หัวหน้าโครงการปลูกปา่และบ ารุงปา่ประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 3 

หัวหน้าโครงการปลูกปา่และบ ารุงปา่ประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 4 

หัวหน้าโครงการปลูกปา่และบ ารุงปา่ประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 5 

 9.นายเจน ทาฟอง   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวงัชมภู 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 2 

 10.นายมานพ แก้วพกิุล  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป, หัวหน้าฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ ส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า 
 11.นายบรรจง ศรีใจวงศ์  หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวัดพษิณุโลก 
                   หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าโป่งแค ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ าป่าสัก ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 4 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก ที่ 3 
        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 7 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 7 

หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก 

12.นายสมชาย มูลมติเชาว ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.2 (วัดโบสถ์) 

 13.นายบุญสม โตแทนสมบัติ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) 
              หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 6 
     หัวหน้าโครงการฟื้นฟูป่าตาม มาตรา 25 พรบ.25 ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 

14.นายสุทัศน์ บุญนะ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.5 (ซุ้มขีเ้หล็ก) 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 13 

 15.นายหนอ่ย  ภูน่อ้ย   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๖ (พันชาลี) 

16.นายวิชาญ ขันธ์แกว้  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๘ (น้ ายาง) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.12 (แกง่บัวค า) 

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 4 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าโป่งแค ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 5 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 4 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพิษณุโลก 

/17.นาย… 

… 
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 17.นายอิทธิพล ประเทือง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๖ (น้ าโจน) 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 5 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 8 

18.นายนฤทธ์ิ ตน้สกุล  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๔ (เนินมะค่า) 
19.นายสมชาย ครุธเกษ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) 

     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น้ าเดื่อ) 
20.นายฉัตรชัย  นราวัฒน ์  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.7 (น้ าร้อน) 
21.นายขจร  ใจจูน  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) 
22.นายกฤษดา จันทร์โท  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู) 

23.นายธงชัย สุวรรณชัย  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 8 

    หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 1)  

จังหวัดพิษณุโลก 

24.นายอรุณ ใหมล่ะเอยีด  หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 10 

25.นายอนันตศักดิ์ รุณทอง หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมห้ล่มสกัจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
            หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 5 

26.นายทัศนัย จิตต์ผ่อง  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าหนาว 

     นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ (แทน) หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าหนาว ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 3 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าปา่สัก 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าป่าสกั ที่ 1 

27.นายสิทธิพงษ์  ภิเศก  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสรมิการควบคมุไฟป่า ภาคเหนือที่ 3  

 

ผูไ้ม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ ติดลาป่วย ตดิลาพักผ่อน 
1.นายชิต อินทระนก  ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 2 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     หัวหน้าแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2554 อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.นายปรีชา พันธ์ุรู้ดี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม ส่วนป้องกนัฯ 
 3.นางสาวผกาวัลย ์พุ่มสลิด ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

4.นายสุพจน ์ มหามติร  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้
5.นายสุรศักดิ์ พีรภูติ  หัวหน้าฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม ้ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

6.นายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

7.นายวุฒพิงศ์ สังข์โพธ์ิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 
     หัวหน้าสวนป่าดงเจริญ หน่วยที่ 1 

                                                                                                     /8.นายชลอ… 
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8.นายชลอ เงินมา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9.นายพยนต ์ เรืองระยนต์  หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 4 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 8 

หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 3)  

จังหวัดพิษณุโลก 

10.นายนันทพงษ์ ค าปิน  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

11.นายวิวัฒน์   อนิแปง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๔ (ป่าแดง) 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 5 
12.นายประสงค์ ดารารัตน์  หัวหน้าฝ่ายป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

13.นายสมหวัง อาษา  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป ศูนย์ป่าไม้จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

 14.นายส ารวย ชมบุญ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๐ (น้ าด า) 

15.นายชาญชัย เรืองศลิป์  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.14 (น้ าคลาด) 

16.นายประจักษ ์มิยา  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ าชุน) 
 17.นายปัญญวิชช ์อ่อนละมัย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.1 (ชนแดน) 

18.นายสมศักดิ์ ชวนชม  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.11 (บ้านโคก) 

19.นายเกษม  บัวทอง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.3 (ล าจังหัน) 
20.นายภูรีย์วัฒน์  จันแจ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9  (บ้านโคกเจริญ) 

21.นางสาวสมรัก เจนด ี  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก ที่ 1 
22.นายพรพรหม ธเนศอนันต์ หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 12 

 23.นายฉัตรชัย กาญจนะคช หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก  

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงตีนตก ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงตีนตก ที่ 4 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 3 

24.นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนนิ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 1 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 5 

25.นายศิริชัย จัดพล  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 6 

26.นายอภรัิฐ สุขพูน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดนและป่าวังก าแพง ที่ 6 

27.นายสมชาย ตั้งใจ  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 8 

28.นายธนากร กีรตภิควัต  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 3 

          หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 2 

/29.นาย… 

… 
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29.นายสมบัต ิโชคอ านวย  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 6 

30.นายชาตรี รักษาแผน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 1 

 นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน)  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 6 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 1 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 14 

31.นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา หัวหน้าระบบนิเวศน์ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 1 

     นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน) หัวหน้าระบบนิเวศน์ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 7 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 4 

32.นายณรัฐ โกศลารักษ์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 2      

         หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 6)  

จังหวัดพิษณุโลก 
33.นายประพันธ์ มั่นกันนาน หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 3                   

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 5)  

จังหวัดพิษณุโลก 

34.นายพัฒน์พงษ์ สมติติพัฒน์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 4 

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 2)  

             จังหวัดพิษณุโลก 

35.นายฉัตรชัย อรรถวิทย์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 2 

         หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 1 

36.นายภควัฎ บุญประกอบ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 6 

       หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 9 

37.นายสยาม ชา้งเนียม  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 11 

            38.นายสมศักดิ์ กึ่งกระโทก หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ าป่าสัก พืน้ที ่4 (คลองห้วยนา)  
หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 4)  

จังหวัดพิษณุโลก 
39.นายปรีชา พรมมะกุล  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังก าแพง 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 4 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 7 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน(นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก) กล่าวเปิดประชุม และมีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.ธนาคาร… 
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1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีโครงการจัดท าฝายขนาดเล็กในพื้นที่

ป่าชุมชน จ านวน 30 แหง่ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ส านักฯจะแจง้เป็นหนังสือใหท้ราบต่อไป 

2.ผูว้่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานให้ส านักฯร่วมกับชุมชนท าประปาภูเขา เพื่อ

สามารถเอาน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยจังหวัดจะจัดสรรงบมาให้ ถ้าพื้นที่ใดอยู่ เขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เสนอ

โครงการเข้ามา เพื่อที่จะได้เสนอโครงการกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดต่อไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทรท์ี ่28 กันยายน  2558 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที ่28 กันยายน  2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุม 2/2558  

                            เมื่อวันจันทรท์ี ่28 กันยายน  2558 

       -ไม่มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

  สว่นอ านวยการ 

นายเจน ทาฟอง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี แจ้งว่า การเบิกจ่ายเงินที่ผ่านมายัง

มีความผิดพลาดอยู่เป็นประจ า ขอให้หัวหน้าหนว่ยงานตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งเบิก 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายบรรจง ศรใีจวงศ์  หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก แจ้งเรื่อง

กิจกรรมรณรงค์ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหน่วยส่งเสริมการควบคุม

ไฟป่าพิษณุโลก เป็นคณะท างานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยจะมีการเดินขบวนรณรงค์ สาธิตการดับไฟป่า

สร้างสถานการณ์จ าลอง การจัดนทิรรศการไฟป่า และการจัดท าแนวกันไฟ  

นายสิทธิพงษ์ ภิเศก ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 

แจง้ หน่วยงานช่ัวคราวตั้งอยู่เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 3 ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ตั้ง

ส านักงานถาวรอยู่ที่บ้านวังกะบาก หมูท่ี่ 19 ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเตรยีมพื้นที่และจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนจัดการ 
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  ส่วนจัดการป่าชุมชน 

  นายจิตรพล ไทยภักดี ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจ้งโครงการครูป่าไม้

บริการประชาชน ของส านักจัดการป่าชุมชน โดยให้ทุกส านักปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานให้

กรมป่าไม้ทราบภายในวันสุดท้ายของเดือน และก าหนดให้รายงานส านักฯภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  

ให้ส่วนอ านวยการรวบรวมและรายงานให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  

  นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

1.ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการจัด

นิทรรศการ ในงาน “สัปดาหอ์นุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม  ๒๕๕๙  

ณ  จังหวัดก าแพงเพชร พร้อมทั้งเป็นผูแ้ทนส านักฯเป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนา  หัวข้อ “ปลูกป่าในใจคน” 

2.การจัดวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ ที่   ๙  

มกราคม  ๒๕๕๙ ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า  พิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้

ขอขอบคุณมายังส านักฯ ด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

-ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา  14.25 น. 

 

 
 

(ลงช่ือ)………………………………….ผูจ้ดรายงานการประชุม         (ลงช่ือ)………………………………….ผูต้รวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวนภิาพร สุดแสง)                                                (นายวุฒพิงศ์  สังขโ์พธ์ิ)  

          นกัวิชาการเผยแพร่                                                เจ้าพนักงานป่าไมช้ านาญงาน 

                                                      ท าหน้าท่ีหัวหนา้ฝ่ายบริหารท่ัวไป 


