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

ที่  ทส 1630.101/4262                     วันท่ี      17    พฤศจกิายน  2558                      . 

เรื่อง    ขอส่งรายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที ่28 กันยายน 2558                .                                    
. 

เรียน   ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วน 

   หัวหนา้กลุ่มทุกกลุ่ม 

   ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย 

  หัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี 

  หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยงานภาคสนามในสังกัดทุกหน่วยงาน 

  หัวหนา้หนว่ยงานสังกัดส่วนกลาง ที่อยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๔ สาขาพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 

2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.28 น. ณ ห้องประชุมส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป   

ทั้งนีส้ามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของส านักฯ คือ http://new.forest.go.th/phitsanulok/th/ 
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ส่วนป้องกันฯ 

 

ส่วนจัดการที่ดนิฯ 

 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

 

กลุ่มโครงการพระราชด าริฯ 

 

 

 

คู่ฉบับ 

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

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



กลุ่มวจิัยฯรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

เมื่อวันจันทร์ที ่28 กันยายน 2558 เวลา 09.28 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.นายชิต อินทระนก  ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 2 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     หัวหน้าแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2554 อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.นายบัณฑิต วงศเ์สนานุรักษ ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 1 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 5 

 8.นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพฒันาการป่าไม้ 
 

/9.นาย… 
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9.นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๔ (น้ าคลาด) 

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

 10.นายเจน ทาฟอง  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวงัชมภู 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 2 

 11.นายมานพ แก้วพกิุล  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป, หัวหน้าฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ ส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า 
12.นายสุพจน ์ มหามติร  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้ 
13.นายสุรศักดิ์ พีรภูติ  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

14.นายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

 15.นายปรีชา พันธ์ุรู้ดี  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
 16.นางสาวผกาวัลย ์พุ่มสลิด ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

17.นายชลอ เงินมา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการปลูกปา่ ศูนยป์่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

18.นายพยนต ์ เรืองระยนต์ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 4 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 8 

หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 3)  

จังหวัดพิษณุโลก 

19.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 

/หัวหน้าหน่วย… 
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    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 7 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 7 

20.นายชาญชัย เรืองศลิป์  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.2 (วัดโบสถ์) 

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

22.นายสุทัศน์ บุญนะ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.5 (ซุ้มขีเ้หล็ก) 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 13 

 23.นายหนอ่ย  ภูน่อ้ย   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๖ (พันชาลี) 

24.นายวิชาญ ขันธ์แกว้  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๘ (น้ ายาง) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน) 

     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 

 25.นายสมชาย มูลมติเชาว ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๐ (น้ าด า) 
26.นายส ารวย ชมบุญ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑2 (แกง่บัวค า) 

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

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 8 

           28.นายปัญญวิชช ์อ่อนละมัย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.1 (ชนแดน) 
29.นายสมศักดิ์ ชวนชม  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.11 (บ้านโคก) 
30.นายเกษม  บัวทอง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.3 (ล าจังหัน) 
31.นายนฤทธ์ิ ตน้สกุล  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๔ (เนินมะค่า) 
32.นายสมชาย ครุธเกษ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) 

     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น้ าเดื่อ) 
33.นายฉัตรชัย  นราวัฒน ์  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.7 (น้ าร้อน) 
34.นายภูรีย์วัฒน์  จันแจ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9  (บ้านโคกเจริญ) 

35.นายขจร  ใจจูน  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) 

 

 
/38.นายธงชัย… 
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36.นายธงชัย สุวรรณชัย  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 8 

    หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 1)  

จังหวัดพิษณุโลก 

37.นายอรุณ ใหมล่ะเอยีด  หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 10 

38.นายอนันตศักดิ์ รุณทอง หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมห้ล่มสกัจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
            หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 5 

39.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 

40.นายปรีชา พรมมะกุล  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังก าแพง 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 4 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 7 

 

ผูไ้ม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ ติดลาป่วย ตดิลาพักผ่อน 
1.นายวุฒพิงศ์ สังข์โพธ์ิ  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ,หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 

     หัวหน้าสวนป่าดงเจริญ หน่วยที่ 1 
2.นายนันทพงษ์ ค าปิน  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

3.นายวิวัฒน์   อนิแปง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๔ (ป่าแดง) 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 5 
4.นายประสงค์ ดารารัตน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5.นายสมหวัง อาษา  หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าชุมชน ศูนยป์่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 7 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทิน คลองตีบ ที่ 10 

6.นายประจักษ ์มิยา  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ าชุน) 
 7.นายกฤษดา จันทร์โท  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู) 

8.นางสาวสมรัก เจนด ี  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก ที่ 1 
9.นายพรพรหม ธเนศอนันต์ หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 12 

/10.นาย… 
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10.นายจรัส ชว่ยนะ  หัวหน้าโครงการปลูกป่าเพื่อการวจิัย จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ 2 (บ้านแยง) 

 11.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 

12.นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนนิ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 1 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 5 

13.นายศิริชัย จัดพล  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 6 

14.นายอภรัิฐ สุขพูน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดนและป่าวังก าแพง ที่ 6 

15.นายสมชาย ตั้งใจ  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 8 

16.นายธนากร กีรตภิควัต  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 3 

          หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 2 

17.นายสมบัต ิโชคอ านวย  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 6 

18.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 

19.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 

20.นายณรัฐ โกศลารักษ ์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 2      

         หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 6)  

จังหวัดพิษณุโลก 
21.นายประพันธ์ มั่นกันนาน หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 3                   

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 5)  

จังหวัดพิษณุโลก 

22.นายพัฒน์พงษ์ สมติติพัฒน์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 4 

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 2)  

             จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

/23.นาย… 
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23.นายฉัตรชัย อรรถวิทย์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 2 

         หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 1 

24.นายภควัฎ บุญประกอบ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 6 

       หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 9 

25.นายสยาม ชา้งเนียม  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 11 

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

จังหวัดพิษณุโลก 

เริ่มประชุมเวลา  09.28  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน(นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก) กล่าวเปิดประชุม และมีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายสมบูรณ์  รัตนะชีวะกุล) ได้เลื่อนต าแหน่งเป็น

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ซึ่งได้เดินทางไปรายงานตัวกับกรมป่าไม้แล้ว คิดว่าอีกไม่นานท่านจะ

เดินทางมาช่วยราชการที่ส านักฯต่อ  

2.การเร่งรัดการเบิกจ่าย อีกไม่กี่วันจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีหน่วยงานไหนมี

ปัญหาติดขัดบ้าง ให้ตรวจสอบกับฝา่ยการเงินให้เรียบร้อย 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที ่6 มกราคม  2558 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที ่6 มกราคม  2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2558 

                            เมื่อวันอังคารที ่6 มกราคม  2558 

  ประธาน แจ้งว่า เรื่องที่ได้สั่งการให้ด าเนินการใดๆเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รายงาน

ผลการด าเนนิงานให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 สาขาพิษณุโลก ทราบด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระ…. 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

  สว่นอ านวยการ 

นายก าธร เหลืองวุฒิวงษ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  แจ้งว่า การเบิกจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่ามีบางหน่วยงานที่ไม่ได้เร่งรัดในการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่าย

ย้อนหลังไป 4-5 เดือน ซึ่งถือว่าไม่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงขอฝากในปีงบประมาณต่อไปว่าให้

ด าเนนิการตามที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้   

นายเจน ทาฟอง หัวหน้าฝ่ายการเงนิและบัญชี แจ้งว่า การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้ในเกณฑ์ดีตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนดไว้ ซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ก าหนดการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก 33 % ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา 

  รูปแบบในการเบิกจ่าย ซึ่งฝ่ายการเงินก าลังด าเนินการอยู่เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบ

เดียวกัน จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับส านักฯให้ด าเนินการตามรูปแบบที่          

ฝ่ายการเงินและบัญชีได้ก าหนดจากระเบียบ /กฎหมาย ถ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ทางฝ่าย

การเงนิจะส่งคืนกลับไปให้แก้ไขทุกราย 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 สว่นส่งเสริมการปลูกป่า 

นางสาวประภัสสร สุทธิ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 

1.เรื่อง การจัดกลุ่มแปลงปลูกและบ ารุงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมการ

ปลูกป่า กรมป่าไม้มีหนังสือสั่งการ เรื่อง การจัดกลุ่มแปลงปลูกและบ ารุงของกิจกรรมที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส านักส่งเสริมการปลูกป่า โดยให้มีการรวมกลุ่มแปลงปลูกและบ ารุงป่าที่อยู่ในพื้นที่

ใกล้เคียงกัน ตามขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ก็ให้พิจารณา

ตามความเหมาะสม และตามหนังสือสั่งการนี้กรมป่าไม้ให้ส านักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

จัดกลุ่มแปลงปลูกและบ ารุงป่า ซึ่งส านักฯได้ท าค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ที่ 505/2558 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มแปลง

ปลูกและบ ารุงป่าของกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมการปลูกป่า ในพื้นที่ของส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

1.ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  ประธานกรรมการ  

2.ผูอ้ านวยการ/หัวหนา้กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     กรรมการ 

   ที่พื้นที่แปลงปลูกและบ ารุงนัน้ตั้งอยู่ 

3.ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า       กรรมการ/เลขานุการ 

4.หัวหน้าฝา่ยปลูกป่าภาครัฐ                                                  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 

/โดยคณะ… 
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โดยคณะกรรมการมหีนา้ที่ ดังนี้ 

  1.พิจารณาจัดกลุ่มแปลงปลูกและบ ารุงป่าของกิจกรรม ทั้ ง  8 กิจกรรม คือ             

1)กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม 2)กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 3)

กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบ ารุง 4)กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการรักน้ า รักษ์ป่า ร่วมใจ

ถวายพระแม่ของแผ่นดิน 5)กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก  6)โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แหง่ชาติ(งบเพิ่มเติม) 7)กิจกรรมปลูก และบ ารุงป่าด้วยเงนินอกงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2558 และ 

8)โครงการปลูกป่าทดแทนและบ ารุงป่าที่เบิกจา่ยจากกรมชลประทาน ส าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชุดนี้ คือ พิจารณาจัดกลุ่มแปลงปลูกและบ ารุงป่าของกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรมที่กล่าวมา โดยต้อง

พิจารณาถึงผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในการปลูกและบ ารุงป่า 

 2.พิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้านการปลูกและบ ารุงป่า เพื่อแต่งตั้งให้ท า

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูฯ ที่จัดกลุ่มแปลงใหม่ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปลูก

และบ ารุงป่า การอยู่ปฏิบัติงานประจ าในพื้นที่หรือมีความสัมพันธ์กับงานในภารกิจอื่นๆ ที่มีอยู่ถึงความ

เหมาะสมอื่นๆ ที่เอื้ออ านวยใหก้ารปฏิบัติงานปลูกและบ ารุงป่าเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  หน่วยฟื้นฟูฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักฯมีทั้งหมด 134 หน่วย โดยจะอยู่ใน

พื้นที่รับผิดชอบของป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 18 ป่า ใน

จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1)ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองล าน้ าแควน้อย 2)ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง    

3)ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตีบ 4)ป่าสงวนแห่งชาติดงตีนตก 5)ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าภาคและป่าล า

แควน้อยฝั่งซ้าย 6)ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม 7)ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค 8)ป่าสงวนแห่งชาติ    

ป่าลุ่มน้ าวังทองฝั่งขวา 9)ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้าย 10)ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง 

และจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ที่หนว่ยฟื้นฟูฯตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ 1)ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

ปางก่อและป่าวังชมภู 2)ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าหนาว 3)ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าป่าสัก 4)ป่าสงวน

แห่งชาติป่าล ากงและป่าคลองตะโก 5)ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก 6)ป่าสงวนแห่งชาติ     

ป่าวังโป่ง ชนแดน และป่าวังก าแพง 7)ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางชัยวิบูลย์ 8)ป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าหว้ยทินและป่าคลองตีบ  เพื่อความรวดเร็วส่วนส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้ว จะ

นัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

 2.เรื่อง ขอให้ด าเนินการเร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลแปลงปลูกและบ ารุงป่า ส านัก

ส่งเสริมการปลูกป่าเร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

พ.ศ.2558 โดยกิจกรรมบ ารุงป่าให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมค่าพิกัดที่เป็นระบบ WGS 1984 ภาพถ่ายสี 

และแผนที่ระวาง 1 : 50,000 พร้อมแผน่บันทึกข้อมูล ส าหรับกิจกรรมปลูกป่าให้จัดสง่รายงานเป็น 

 /รูปเล่ม… 
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รูปเล่มพร้อมด้วยค่าพิกัดที่เป็นระบบ WGS 1984 แผนที่ระวาง 1:50,000 และ 1:4,000 ภาพถ่ายสี

พร้อมแผน่บันทึกข้อมูล ส าหรับแบบฟอร์มสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ส่วนปลูกป่าภาครัฐและขอให้ส่งข้อมูล

ให้ส่วนสง่เสริมการปลูกป่าภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นี ้

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายสมบูรณ์ จ าปาอูป ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า       

ขอสรุปข้อมูลเรื่องขอคืนผืนป่า ที่ปฎิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พื้นที่ที่ด าเนินการรื้อ

ถอนตัดฟันไปแล้วทั้งสิ้นรวมประมาณ 1,474 ไร่ จ านวน 11 คดี แยกตามพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ป้องกันรักษาป่า ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ตรวจยึดด าเนินคดีหลักๆจะเป็นที่หน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) เนื้อที่ประมาณ 10,383.37 ไร่ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.14 

(น้ าคลาด) เนื้อที่ประมาณ 9,020.80 ไร่ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ที่ตรวจยึดด าเนินคดีไป
แล้วเนื้อที่ประมาณ 6,957.90 ไร่ จงึน าเรียนเพื่อโปรดทราบเพื่อจะได้เป็นข้อมูลเดียวกัน 

ประธาน ขอเพิ่มเติม เรื่องขอคืนผืนป่าตามมาตรา 25 ทางกรมป่าไม้ขอให้เร่งรัดและ

ขอเพิ่มจ านวนพื้นที่ในการด าเนินการอีก 10,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นจังหวัดพิษณุโลก 7,000 ไร่ และ

จังหวัดเพชรบูรณ์ 3,000 ไร่ 

  นายชิต อินทระนก ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  ส าหรับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ คิดว่าไม่

น่าจะปัญหา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 ประธาน เนื่องจากนายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ได้

เดินทางไปรับต าแหน่งใหม่และรายงานตัวที่กรมป่าไม้ จึงขอมอบให้นายสุพจน์ มหามิตร ท าหน้าที่รักษา

ราชการแทนผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
 

นายสุพจน์ มหามิตร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  รับทราบ 
 

  ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากตอนนี้หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติทั้งในจังหวัด

พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมตัวกันลาออกกันเกือบหมด ปัญหานี้จะรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

ต่อไป 

  นายชาญชัย เรอืงศิลป์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน แจ้งว่า สืบเนื่องมาจากได้ไป

ประชุมผูบ้ริหารศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อติดตามการปฎิบัติงานศูนย์จัดการ 

/กลุ่มป่า… 
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กลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ซึ่งท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้(นายสมชัย 

มาเสถียร) ได้สอบถามเรื่องงบประมาณในปีตอ่ไป ทางนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการ

ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ค าตอบว่าเสนองบประมาณไม่ทันและงบประมาณลดลง 56 % ก็คิดว่าคงจะ

ลาออกกันหมด 

ประธาน ในกรณีการส ารวจถือครองตามมติคณะรัฐ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งบางป่า

ยังด าเนนิการอยู่ ขอให้ใชภ้าพถ่ายทางอากาศปี 2545 เป็นเกณฑ ์ในกรณีที่ด าเนินการไปแล้วผิดพลาด

ก็ขอใหร้ายงานส านักฯ เพื่อที่จะได้รายงานกรมป่าไม้ต่อไป 
 

นายสุรศักดิ์ พีรภูติ นายช่างส ารวจช านาญงาน ขอเสนอความคิดเห็นว่าควรตั้ง

คณะกรรมการพจิารณาเป็นรายป่ารายแปลงไป 
 

ประธาน ให้เสนอร่างค าสั่งมา โดยให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 เป็นเกณฑ์เพื่อ

ประกอบการพิจารณา ถ้าพบการผิดพลาดให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายป่ารายแปลงไปและให้

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าร่วมตรวจสอบด้วยเพราะบางพื้นที่ที่ไปส ารวจอาจจะเป็นพื้นที่ที่

เป็นคดีมาก่อนแล้ว 

นายวิชาญ ขันธ์แก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  เรื่องเกี่ยวกับการสอบสวน

สิทธิ จากการที่ได้ออกไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของราษฎรต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 19 ราย ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรม เรื่องขอรับรองสิทธิในที่ดินในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าลุ่มน้ าวังทองฝั่งขวา ซึ่งโครงการส ารวจถือครองได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ปรากฎว่า

ยังมีราษฎรที่ตกการส ารวจถือครองอกีประมาณ 200 ราย เคยรวบรวมรายชื่อเสนอไปยังส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เมื่อปีพ.ศ.2556 แต่ก็ยังเงียบ ซึ่งราษฎรเหล่านี้ได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แต่ไม่สามารถที่จะไปรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้ ทั้งนี้ส านักฯร่วมกับส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ตรวจสอบพืน้ที่ของราษฎรทั้ง 19 ราย โดยใช้ภาพถ่ายอากาศปี 2545 เป็นหลัก ปรากฎว่ามีสภาพเป็น

ที่ท ากินเก่าทั้งสิน้ราษฎรจงึขอให้เจา้หนา้ที่ป่าไม้ด าเนนิการออกไปส ารวจรังวัดได้หรือไม่ 

ประธาน ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ ในกรณีเช่นนี้ในเมื่อปิดโครงการส ารวจรังวัดไปแล้ว แต่

เมื่อตรวจสอบสภาพแปลงที่ดินท ากินกับภาพถ่ายอากาศปี 2545 แล้วปรากฏว่าเป็นที่ท ากินเดิม ยังจะ

สามารถส ารวจรังวัดได้อกีหรือไม่ มีแนวทางหรอืระเบียบของกรมป่าไม้ท าได้หรอืไม่ 

นายสุพจน์ มหามิตร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ในกรณีเช่นนี้เคยมีและได้

รวบรวมรายชื่อไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) แต่เรื่องก็เงียบไป สว่นเรื่องแนวทางนั้นเคย

แจ้งในที่ประชุมสัมมนาแตย่ังไม่มีหนังสอือย่างเป็นทางการ 

 

/นายอิทธิพล… 
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นายอิทธิพล ประเทือง เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ในกรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับ

ของจังหวัดอื่น โดยมีราษฎรรวบรวมเข้ารายชื่อส่งกรมป่าไม้ แล้วกรมป่าไม้ก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 

ด าเนนิการตอ่ 

นายวิชาญ ขันธ์แก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ขอเสนอความเห็นคิดว่าในเรื่อง

ด าเนินยุทธการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ(ม.25) ที่ท าการรื้อถอน

ตัดฟันและกรมป่าไม้มแีนวทางใหป้ลูกป่าฟื้นฟู โดยใหง้บประมาณมาไร่ละ 1,000 บาท แตก่ารบ ารุงป่า 

ในลักษณะแปลงประชาอาสาไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์อย่างแปลงบ ารุงไร่ละ 3,900 บาท ได้ 

ดังนัน้จงึขอเสนอว่าในกรณีการบ ารุงแปลงปลูกป่าในลักษณะประชาอาสา ควรจะใช้ในกรณี 1,000 ไร่

ขึน้ไป 

  ประธาน ขอเพิ่มเติมในกรณีที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ที่ใช้มาตรา 25 ยึดคืนพื้น

ทีม่านั้น เมื่อได้แปลงปลูกป่าขอให้พิจารณาหนว่ยป้องกันรักษาป่าได้มสี่วนรว่มในการแปลงปลูกนั้นดว้ย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  

  นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

1.วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายชูชาติ กีฬาแปง จะเดินทางมารับต าแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งส านักฯร่วมกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลก ได้จัดเตรียมอาหารไว้ต้อนรับผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ จวนผูว้่าฯ  

2.ในกรณีที่หน่วยฯได้ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูป่าต้นน้ าแล้ว ขอให้รายงานทางส านักฯได้

ทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งก็มีบางหน่วยงานประสานขอข้อมูลทางส านักฯบ้างซึ่งทาง

ส านักฯไม่สามารถใหข้้อมูลได้ว่าหนว่ยงานเราได้ท ากิจกรรมตรงไหนบ้าง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นายชิต อินทระนก ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  แจ้งว่า ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์

พยายามจะตั้งให้เป็นจุดศูนย์รวมของหน่วยงานกรมป่าไม้ที่ขึ้นกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งบางครั้งทางศูนย์ฯได้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นเช่น       

กอ.รมน.,องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆโดยปกติกรมป่าไม้ไม่ค่อยมี

งบประมาณสนับสนุน ซึ่งทางศูนย์ฯจึงต้องขอช่วยเป็นก าลังสนับสนุนจากทางหน่วยป้องกันฯ,สถานีเพาะช า,

โครงการพระราชด าริ เป็นต้น และขอความรว่มมอืจากหน่วยงานกรมป่าไมท้ี่อยู่ในสังกัดส านักจัดการ 

/ทรัพยากร… 
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ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รว่มกิจกรรมต่างๆใหส้่งรายงานกิจกรรม 

เป็นรูปเล่มรายงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรวบรวมรายงานส านักฯต่อไป 

ประธาน ขอให้ทุกส่วน/ทุกหน่วยฯ ท าสรุปผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เป็นรูปเล่มพร้อมไฟล์ดิจิตอล ส่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ภายในวันที่ 30 

ตุลาคม 2558 ให้ส่วนอ านวยการเป็นผู้รวบรวมต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

-ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา  11.15 น. 

 

 

 

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

       (นางสาวนภิาพร สุดแสง)                                                  (นายเจน ทาฟอง)  

          นกัวิชาการเผยแพร่                                                นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ 

                                                      ท าหน้าท่ีหัวหนา้ฝ่ายบริหารท่ัวไป 


