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

ที่  ทส 1630.101/2663                          วันท่ี    4    สิงหาคม  2559                          . 

เรื่อง  ขอส่งรายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2559  เมื่อวันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2559                .                                    
. 

เรียน  ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วน 

  หัวหนา้กลุ่มทุกกลุ่ม 

  ปุาไม้จังหวัดพิษณุโลก 

  ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยปูองกันรักษาปุาทุกหน่วย 

  หัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี 

  หัวหนา้ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

  ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยงานภาคสนามในสังกัดทุกหน่วยงาน 

  หัวหนา้หนว่ยงานสังกัดส่วนกลาง ที่อยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
 

  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 

เมื่อวันจันทรท์ี ่27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก มาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้สามารถเปิดดู

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่ฉบับ 

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

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



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก 

ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

เมื่อวันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น.  

ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 

 

ผูม้าประชุม 
1.นายบุญลาภ  สุกใส  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๔ สาขาพษิณุโลก   

2.นายก าธร เหลอืงวุฒวิงษ์  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 2 

3.นางสาวประภัสสร สุทธิ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกปุา 
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พล.    

4.นายสมบูรณ์  จ าปาอูป  ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคมุไฟปุา 
          5.นายสมบูรณ์  รัตนะชวีะกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้หวัหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก 

 6.นายจิตรพล  ไทยภักด ี  ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน 
    หัวหนา้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที ่1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 1 

 7.นายบัณฑิต วงศเ์สนานุรักษ ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 
     หัวหน้าฝุายสารสนเทศ,หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 1 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 7 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 10 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 5 

 8.นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพฒันาการปุาไม้ 
หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝุายส่งเสรมิการจัดการปุาชุมชน, 

หัวหน้าฝุายพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน ส่วนจัดการปุาชุมชน 
9.นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

     หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.9 (ปากพาน) 

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขากระยาง 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 1 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาโปุงแค ที่ 2 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุ่มน้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 4 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 6 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 4 
 

/หัวหน้า… 
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หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปุาตาม มาตรา 25 พรบ.25 ปุาสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 1  
หัวหน้าโครงการปลูกปาุและบ ารุงปาุประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 1 

หัวหน้าโครงการปลูกปาุและบ ารุงปาุประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 2 

หัวหน้าโครงการปลูกปาุและบ ารุงปาุประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 3 

หัวหน้าโครงการปลูกปาุและบ ารุงปาุประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 4 

หัวหน้าโครงการปลูกปาุและบ ารุงปาุประชาอาสา คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง แปลงที่ 5 

10.นายธงชัย สุวรรณชัย  ปุาไม้จังหวัดพษิณุโลก 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย ที่ 11 

และโครงการปรับปรุงปุาสงวนแห่งชาติ ปุาลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้ายในรูปหมู่บา้นปุาไม้ 

    หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 1)  

จังหวัดพิษณุโลก 

11.นายชิต อินทระนก  ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 12.นายพยนต ์ เรืองระยนต์ หัวหน้าฝุายจัดการที่ดินปาุไม้ ศูนย์ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 4 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 8 

หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 3)  

จังหวัดพิษณุโลก 

 13.นายเจน ทาฟอง  หัวหน้าฝุายการเงินและบญัชี ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวงัชมภู 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 11 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 6 

14.นายวุฒพิงศ์ สังข์โพธ์ิ  หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 
     หัวหน้าสวนปุาดงเจริญ หน่วยที่ 1 
 15.นายมานพ แก้วพกิุล  หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป, หัวหน้าฝุายเพาะช ากล้าไม้ ส่วนส่งเสรมิการปลกูปุา 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสวนเมี่ยง 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 1 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 1 
 16.นายศุภฤกษ ์ สุนทรสถิตย์ ส่วนส่งเสรมิการปลูกปุา 

17.นายปรีชา พันธ์ุรู้ดี  หัวหน้าฝุายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมด้านปูองกันและปราบปราม ส่วนปูองกนัฯ 
18.นายนันทพงษ์ ค าปิน  ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ 

 19.นางสาวผกาวัลย ์พุ่มสลิด ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ 

 20.นายสมชาย มูลมติเชาว ์ หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.2 (วัดโบสถ์) 

 21.นายบุญสม โตแทนสมบัติ หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.3 (หนองกะท้าว) 
              หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 6 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปุาตาม มาตรา 25 พรบ.25 ปุาสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 2  

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปุาตาม มาตรา 25 พรบ.25 ปุาสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 4  

/22.นาย… 
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22.นายวิวัฒน์   อนิแปง  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๔ (ปุาแดง) 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 5 
23.นายสุทัศน์ บุญนะ  หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.5 (ซุ้มขีเ้หล็ก) 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 13 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 7 

 24.นายหนอ่ย  ภูน่อ้ย   หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๖ (พันชาลี) 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 5 

25.นายวิชาญ ขันธ์แกว้  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๘ (น้ ายาง) 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.12 (แกง่บัวค า) 

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโปุงแค 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 4 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาโปุงแค ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 5 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 4 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปุาตาม มาตรา 25 พรบ.25 ปุาสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 3  

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย ที่ 9 

และสวนปุาลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังขวา 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพิษณุโลก 

26.นายส ารวย ชมบุญ  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๑๐ (น้ าด า) 

27.นายชาญชัย เรืองศลิป์  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.14 (น้ าคลาด) 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 4 

 28.นายอิทธิพล ประเทือง  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๑๖ (น้ าโจน) 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 5 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 8 

29.นายสมศักดิ์ ชวนชม  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.2 (เขาค้อ) 
                    นายปฏิวัติ เรืองเจริญ (แทน) หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.11 (บ้านโคก) 

30.นายเกษม  บัวทอง  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.3 (ล าจังหัน) 
31.นายฉัตรชัย  นราวัฒน ์  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.7 (น้ าร้อน) 
32.นายขจร  ใจจูน  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.10 (ตะเบาะ) 
33.นายกฤษดา จันทร์โท  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.20 (วังชมภู) 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 2 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    หัวหน้าแปลงปลูกปุาวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2554 อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

34.นายสุพจน ์ มหามติร  หัวหน้าฝุายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรปุาไม้ ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้
35.นายสุรศักดิ์ พีรภูติ  หัวหน้าฝุายก าหนดเขตที่ดินปุาไม ้ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

36.นายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์ หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

37.นายสิทธิพงษ์  ภิเศก  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสรมิการควบคมุไฟปุา ภาคเหนือที่ 3  
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38.นายบรรจง ศรีใจวงศ์  หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวัดพษิณุโลก 
                   หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาโปุงแค ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาฝัง่ซ้ายแม่น้ าปุาสัก ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 4 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงตีนตก ที่ 3 
        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 7 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 7 

หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟปุาพิษณุโลก 

39.นายอรุณ ใหมล่ะเอยีด  หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟปุาเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 10 

40.นายอนันตศักดิ์ รุณทอง หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมห้ล่มสกัจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
            หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวิบูลย ์ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 6 

41.นายทัศนัย จิตต์ผ่อง  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาน้ าหนาว 

     นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ (แทน) หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าหนาว ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 3 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาลุ่มน้ าปาุสัก 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าปุาสกั ที่ 1 

42.นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา หัวหน้าระบบนิเวศน์ปุาไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 1 

     นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน) หัวหน้าระบบนิเวศน์ปุาไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 1 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 6 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 1 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 14 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 7 

43.นายธนากร กีรตภิควัต  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 3 

          หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 2 

44.นายชนะศักดิ์ จันทาสงูเนนิ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 1 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 9 
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45.นายศิริชัย จัดพล  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 6 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย ที่ 10 

46.นายฉัตรชัย อรรถวิทย์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 2 

         หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 1 

47.นายภควัฎ บุญประกอบ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 6 

       หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 9 

48.นายปรีชา พรมมะกุล  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาวังโปุง ปุาชนแดน และปุาวังก าแพง 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 4 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 7 

49.นายอภรัิฐ สุขพูน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวังโปุง ปุาชนแดนและปุาวังก าแพง ที่ 6 

50.นายสมศักดิ์ กึ่งกระโทก  หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ าปุาสัก พืน้ที ่4 (คลองห้วยนา)  
หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 4)  

จังหวัดพิษณุโลก 
51.นายราวุฒ ิ ทานัน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 10 

ลูกจ้างประจ า 

 52.นางพกิุล  ปิตุยะ  พนักงานพิมพ์ ส3 

 53.นางสาวอภิญญา คงทอง พนักงานพิมพ์ ส3 

 54.นางเพยีงใจ ประสิทธ์ิวิเศษ พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 

 55.นางอรุณีย์ สิริจารุธรรม พนักงานการเงินและบัญชี ส2 

 56.นางสาวล าดวน เช้ือเมอืงพาน พนักงานธุรการ ส2 

 57.นายวรรณชัย คงทอง  พนักงานขับรถยนต์ ส2 

 58.นายสมชาย วันอยู่  พนักงานพิทกัษ์ปุา ส2 

 59.นายกิตติศักดิ์  เตชะสิทธ์ิ พนักงานขับรถยนต์ ส2 

พนักงานราชการ 

 60.นางสาวมยุรา กอฟัก  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 61.นางค าพร จิตตผ์่อง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 62.นางจีรพันธ์ เผือกเอ่ียม  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 63.นายขันต ิ บุญศรีพร้า  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 64.นายชาครติ ไตรตน้วงศ์  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

65.นายอารมภ ์ บานแยม้  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 66.นางนนัดดา  เสอืยันต์  นักวิชาการเผยแพร่ 

 67.นางบุษกร  นวนแกว้  นักวิชาการเผยแพร่ 

 68.นางสาวนภิาพร สุดแสง  นักวิชาการเผยแพร่ 

69.นางสาวสุมาล ี สุขเกษม นักวิชาการเผยแพร่ 

/79.นาง… 
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 70.นางสาวนาตยา  ศรีด ี  เจ้าพนักงานธุรการ 

 71.นางษิญาภา  เอี่ยมโหมด เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 72.นางณัฐณิชา  ปุนุปาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 73.วา่ที่ร้อยตรีสมชาย บุญโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 74.นางนุชนาถ  ทัพนิยม  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

75.นางฆัสชมาภรณ์ สายยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

76.นายเอนก สายยัง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

77.นายเอกรัฐ  ศรีเรือง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

78.นายอนุเทพ  ธนสัมบัณณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

79.นางอรวรรณ  ดิษเจรญิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

80.นายมานะ  บุญชว่ยสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

81.นายวมิาน  บุญเพ็ง  ช่างส ารวจ 

82.นายธงชัย  พรบิไหว  ช่างส ารวจ 

83.นายธนบูลย ์อภรัิตน์วรโชติ ช่างส ารวจ 

84.นายประพล อินทร์ช่ืน  ช่างส ารวจ 

85.นายเอกศักดิ์  ซ้อนพุฒ  ช่างส ารวจ 

86.นายสังวาล  เจียงภู่  ช่างส ารวจ 

87.นางสาวธัญญารัตน ์ กินยืน เจ้าหน้าที่ธุรการ 

88.นางสาวยุพาวรรณ ค าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 

89.นางจันทร์จิรา จันทร์เกษร เจ้าหน้าที่ธุรการ 

90.นางสุภาวดี  พีรภูติ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

91.นายสุรีเยนทร์ จินทร  ช่างไฟฟาูสื่อสาร 

92.นายวรีะพงศ ์ ธรรมชาติ ผู้ชว่ยพนักงานพิทักษ์ปาุ 

93.นายไปรเวช  เปุาวชิา  ผู้ชว่ยพนักงานพิทักษ์ปาุ 

94.นายวัชรพล  สุวรรค์  เจ้าหน้าที่ตรวจปุา 

95.นางอนุรัตน์  บุญช่วยสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

96.นางนพมาศ  ศรีแกว้ด ี  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

97.นางอนัญญา นุชเขียว  เจ้าหน้าที่การเกษตร 

98.นายอุดม  อินเกิด  เจ้าหน้าที่การเกษตร 

99.นายพงษ์ศักดิ์ อนิต๊ะชัย  เจ้าหน้าที่การเกษตร 

100.นายอุทัย  สุดแก้ว  เจ้าหน้าที่การเกษตร 

101.นายกฤษฎา กุฎมหาราช เจ้าหน้าที่การเกษตร 

102.นายไพรรุ่ง ดิษด ี  ผู้ชว่ยพนักงานพิทักษ์ปาุ 

103.นายบุญสม โทนแจ้ง  คนงานเพาะช า 

104.นางฐิตรัิตน์ อภิรัตน์วรโชติ คนงาน 

105.นางธชาดา จุลจันทร์  คนงาน 

พนักงานเจา้เหมา 

106.นางสาวสุภารัตน ์ ดีเพ็ง  เจ้าหน้าที่ตรวจปุา 

/ผู้ไม่มา… 
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ผูไ้ม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ ติดลาปุวย ตดิลาพักผ่อน 
1.นายชลอ เงินมา   หัวหน้าฝุายส่งเสรมิและพัฒนาการปาุไม้ ศูนย์ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.นายประสงค์ ดารารัตน์  หัวหน้าฝุายปูองกนัรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ศูนย์ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.นายสมหวัง อาษา  หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป ศูนย์ปุาไม้จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

4.นายนฤทธ์ิ ตน้สกุล  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.๔ (เนินมะค่า) 
5.นายสมชาย ครุธเกษ  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.5 (นาพอสอง) 

     หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.8 (น้ าเดื่อ) 
6.นายประจักษ ์มิยา  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.18 (น้ าชุน) 

 7.นายปัญญวิชช ์อ่อนละมัย หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.1 (ชนแดน) 
8.นายภูรีย์วัฒน์  จันแจ  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.9  (บ้านโคกเจริญ) 

9.นางสาวสมรัก เจนด ี  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงตีนตก ที่ 1 
10.นายพรพรหม ธเนศอนันต์ หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 12 

 11.นายฉัตรชัย กาญจนะคช หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงตีนตก  

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาดงตีนตก ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาดงตีนตก ที่ 4 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 3 

12.นายสมชาย ตั้งใจ  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 8 

13.นายสมบัต ิโชคอ านวย  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 6 

14.นายณรัฐ โกศลารักษ ์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 2      

         หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 6)  

จังหวัดพิษณุโลก 
15.นายประพันธ์ มั่นกันนาน หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 3                   

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 5)  

จังหวัดพิษณุโลก 

16.นายพัฒน์พงษ์ สมติติพัฒน์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 4 

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 2)  

             จังหวัดพิษณุโลก 

17.นายสยาม ชา้งเนียม  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 11 

 18.นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาวังโปุง ปุาชนแดนและปุาวังก าแพง ที่ 7 

19.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาวังโปุง ปุาชนแดนและปุาวังก าแพง ที่ 8 

 

 

 

 

/เร่ิมประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 
  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน(นายบุญลาภ สุกใส นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก) กล่าวเปิดประชุม และมีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.หนังสือกรมปุาไม้ ที่ ทส 1601.3/ว9572 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ให้

ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักฯมีจ านวน 1 ราย คือ นายธงชัย  สุวรรณชัย 

เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) ช่วยปฏิบัติ

ราชการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ท าหน้าที่ปุาไม้จังหวัดพิษณุโลก อีกหน้าที่หนึ่ง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที ่12 มกราคม 2559 

  มีขอ้เพิ่มเติม ดังนี้ 

  -หน้าที่ 3 เพิ่มข้อความ นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล ผูอ้ านวยการสว่นจัดการที่ดนิปุาไม ้   

ติดราชการ 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที ่12 มกราคม 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมติที่1/2559  

                                  เมื่อวันอังคารที ่12 มกราคม 2559 

       -ไม่มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

  ส่วนอ านวยการ 

นายก าธร เหลืองวุฒิวงษ์ ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.การกรอกแบบแจ้งขอ้มูลการรับเงินโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online ซึ่งเปน็

ระบบเกี่ยวข้องกับการโอนเงนิเดือน เงินสวัสดิการค่าตอบแทนและเงินยืม โดยส านักบริหารกลางให้

ด าเนนิการ ดังนี้ 

   1.1กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

   1.2แนบเอกสารส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการและส าเนาหน้าสมุด    

                                  ธนาคาร จ านวน 2 ชุด 

  ส่วนอ านวยการได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1630.101/2020 ลง

วันที่ 13  มิถุนายน 2559   ก าหนดส่งให้ส านักฯภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งตรวจสอบแล้วยังได้รับ

เอกสารไม่ครบถ้วน จงึขอเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมจัดส่ง ต่อไป 
 

/2.ส่วนอ านวยการ… 
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  2.ส่วนอ านวยการได้มีหนังสือ ที่ ทส 1630.102/2077 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559    

ให้แต่ละหน่วยงานกรอกข้อมูลการกรอกแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 และรวบรวมส่งให ้    

ส่วนอ านวยการต่อไป 

  3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักฯ ยอดการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 52% 

แบ่งเป็นหมวดรายจา่ยประจ า ยอดการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 75% และรายจ่ายงบลงทุน ยอดการเบิกจ่ายคิด

เป็นร้อยละ 39 % ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมาย จงึขอใหเ้ร่งรัดการเบิกจา่ย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 

นางสาวประภัสสร  สุทธิ ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกปุา แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ ที่ส่วนส่งเสริมการปลูกปุาได้รับ

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แบ่งออกเป็น 3 ฝาุย คือ 

1.1 ฝาุยเพาะช ากล้าไม้ ได้รับงบประมาณเพาะช ากล้าไม้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม 

 1.1.1กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

 1.1.2กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ 

 1.1.3กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พยุงเพื่อการอนุรักษ์ 

ส านักฯมีสถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 2 สถานี คือ สถานีเพาะช ากล้าไม้

จังหวัดพิษณุโลกและสถานีเพาะช ากล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับงบประมาณในส่วนของ

เพาะช าทั้งหมด 2,281,040 บาท ส าหรับการด าเนินงานได้เพาะช ากล้าไม้ครบถ้วนตามเปูาหมาย 

ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งการแจกจ่ายกล้าไม้และเบิกจ่ายตามงวดงานที่ได้ท าข้อตกลง 

   1.2 ฝาุยปลูกปุา ได้รับงบประมาณมา 5 กิจกรรม คือ 

    1.2.1กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปุาไม้ เป็นการด าเนินการเพาะกล้า

ไม้เพื่อแจกจ่ายใหก้ับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 

    1.2.2กิจกรรมพัฒนากิจการผลผลิตสวนปุา เปูาหมายตามแผนงาน

จ านวน 100 แปลงในพืน้ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

    1.2.3กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของสหกรณ์ โดยสหกรณ์สวนปุา

เพชรบูรณ์จะด าเนินการจัดการประชุมและการฝึกอบรม คาดว่าจะด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม

2559 

    1.2.4กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมเป็นการตดิตามผลงานเพื่อเบิกเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 250 ไร่และจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 950 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการออก

ติดตาม และรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายใหก้ับเกษตรกรต่อไป 

 
 

/1.2.5กิจกรรม… 
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    1.2.5กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ เป็น

กิจกรรมใหม่ที่ได้รับแผนงานเป็นปีแรก โดยมีพื้นที่เปูาหมายในจังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 800 ไร่ และ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 1,200 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการฯ 

   1.3 ฝาุยปลูกปุาภาครัฐ แผนงานที่ได้รับทั้งหมดม ี4 กิจกรรม คือ 

    1.3.1กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนปุาเดิม 

    1.3.2กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพปุาเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 

    1.3.3กิจกรรมโครงการปลูกปุาทดแทนและบ ารุงปุาด้วยเงนินอกงบประมาณ 

    1.3.4กิจกรรมโครงการปลูกปุาทดแทนและบ ารุงปุาที่เบิกจ่ายเงนิชลประทาน 

   ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการท าข้อตกลงและท าสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อย

หมดแล้ว อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายสมบูรณ์  จ าปาอูป ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  แจ้งเรื่อง

เพื่อทราบ ดังนี ้ 

1. สรุปงานของสว่นฯ 

1.1 แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 4 ฝาุย 

1.1.1 ฝาุยบริหารทั่วไป 

1.1.2 ฝาุยปูองกันรักษาปุา 

1.1.3 ฝาุยควบคุมไฟปุา 

1.1.4 ฝาุยส่งเสริมการมสี่วนรว่มด้านการปูองกันและปราบปราม 

1.2 ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

1.2.1 จัดท าแผนงานและงบประมาณของสว่น จัดท าแผนปฏิบัติการ

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณของส่วน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ก ากับ ควบคุมดูแล 

และประสานงานด้านปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

1.2.2 ปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรปุาไม้ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสบืสวน ด าเนินคด ี

และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผูก้ระท าผิด ประสาน ติดตามสถานการณเ์พื่อการหยุดยั้งการท าลายปุา 

1.2.3 ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟปุา และสร้างการมีสว่นร่วมใน

การควบคุมไฟปุาให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 

1.2.4 ด าเนนิการเกี่ยวกับการให้บริการดา้นปุาไม้ของส านักฯ 

 
/1.3 อัตรา… 
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1.3 อัตราก าลังของส่วนทั้งหมด 289 คน  แบ่งเป็นข้าราชการ 24 คน 

ลูกจา้งประจ า 56คน พนักงานราชการ 130 คน และพนักงานจา้งเหมา 79 คน 

1.4 มีพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติที่รับผดิชอบทั้งหมด 26 ปุา คือ จังหวัดพิษณุโลก  

มีพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติที่รับผิดชอบจ านวน 13 ปุา เนื้อที่ จ านวน 1,646,501.98  ไร่ และจังหวัด

เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติที่รับผดิชอบจ านวน 13 ปุา เนือ้ที่ จ านวน 2,339,026 ไร่ 

1.5 หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่รับผดิชอบ มีจ านวน 21 หนว่ย แบ่งเป็น จังหวัด 

พิษณุโลก มีจ านวน 11 หนว่ย และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวน 10 หนว่ย 

1.6 สถิตคิดีที่รวบรวมตั้งแตป่ี พ.ศ.2555-จนถึงปัจจุบัน  ในพืน้ที่จังหวัด 

พิษณุโลกมี  คดีบุกรุกทั้งสิ้น 390 คดี พื้นที่ตรวจยึดด าเนินคดีไปแล้ว จ านวน 27,827-1-46ไร่ มี

การด าเนินการตามมาตรา 25 รื้อถอนแล้ว 3,707-3-14 ไร่ และในจังหวัดเพชรบูรณ์มีคดีบุกรุก

ทั้งสิ้น 350 คดี พื้นที่ตรวจยึดด าเนินคดีไปแล้ว จ านวน 14,640-3-69 ไร่ ยังไม่มีการรื้นถอนตาม

มาตรา 25  

    ส าหรับยุทธการทวงคนืผืนปุา เริ่มด าเนินการตัง้แต่ 14 มกราคม 2558-ปัจจุบัน  

ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ด าเนินการปฎิบัติการตามยุทธการทวงคืนผืนปุาไปแล้วทั้งสิ้น 221คดี   

เนือ้ที่จ านวน 25,144-3-10 ไร่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการปฎิบัติการตามยุทธการทวงคืนผืน

ปุาไปแล้วทั้งสิ้น  159 คดี  เนื้อที่จ านวน 10,530-0-91 ไร่ 

  2.เรื่องแผนปฏิบัติการทวงคืนผืนปุาและฟื้นฟูสภาพปุาในพื้นที่รอยต่อในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลกกับจังหวัดเลย ในพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝั่งซ้าย สืบเนื่องจากทาง

กองทัพมีข้อมูลบุกรุกพื้นที่ท าการเกษตรและลักลอบแปรรูปไม้เพื่อจ าหน่าย และมีการด าเนินคดีในช่วง

เดือนมีนาคม 2559 ทั้งสิ้นจ านวน 5 คดี มีผู้ต้องหาทั้ง 5 คดี จึงมีการเข้าไปท าความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์ขอคนืพืน้ที่ เมื่อขอคืนพื้นที่ได้ส าเร็จแล้วกองทัพภาคที่ 3 จะขอให้ส านักฯด าเนินการปลูก

ปุาฟื้นฟูพืน้ที่บริเวณบ้านบุ่งผ า หมู่ที่ 7 ต าบลน้ ากุ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 500 ไร่ โดย

ให้หนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ พล 4 (ปุาแดง) ชุดทหารพรานที่ 32 และ 34 ด าเนนิการส ารวจในพื้นที่ 

  3.การด าเนินการกับบ้านพักตากอากาศ/รีสอรท์ ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ สืบเนื่องจาก 

กรมปุาไม้ได้มีหนังสอื ดว่นที่สุด ที่ ทส 1605.6/339 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง การบังคับใช้

กฎหมายกรณีบ้านพักตากอากาศ/รีสอร์ทในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ให้ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา

เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางในการส ารวจและตรวจสอบบ้านพักตากอากาศ /รีสอร์ท ที่อยู่ในเขต   

ปุาสงวนแห่งชาติ โดยเป็นพื้นที่ปุาไม้ที่ไม่ใช่เฉพาะในเขตปุาสงวนแห่งชาติอย่างเดียว ส่วนปูองกันฯได้

แจกเอกสารแนวทางปฏิบัติให้หน่วยเรียบร้อยแลว้ 

 4.สืบเนื่องจากการประชุม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ท่านอธิบดีกรมปุาไม้ได้มอบ

แนวทางในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับพืน้ที่ปุาที่ถูกบุกรุก และในเรื่องของพื้นที่ถูกบุกรุกตั้งแต่ปี 

2557 เป็นต้นมา สว่นฯจะประสานกับส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้ส ารวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและจะจัดท าข้อมูล

ส่งให้หนว่ยปูองกันฯที่มพีืน้ที่ที่ถูกบุกรุกด าเนนิการตอ่ไป 
/มตท่ีิประชุม… 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  ส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายจิตรพล ไทยภักดี ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้  

  1.แผนงานที่ส่วนจัดการปุาชุมชนม ี3 กิจกรรม ดังนี้ 

   1.1กิจกรรมจัดตั้งปุาชุมชน แผนงานให้จัดตั้งปุาชุมชนจ านวน 10 หมู่บ้าน ซึ่ง

ส่วนฯได้ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชนไปแล้ว จ านวน 50 หมูบ่้าน 

   1.2 กิจกรรมพุทธอุทยาน คือ การส่งเสริมให้ส านักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ปุาไม้

ด าเนินการ  ปลูกปุา ในส านักสงฆ์ ซึ่งแผนงานให้ด าเนินการจัดตั้ง จ านวน 2 แห่ง ซึ่งส่วนจัดการปุา

ชุมชน ได้ด าเนินการไปแล้ว 1 แห่ง ณ ส านักสงฆ์ธุดงค์บ่อเก้า ต าบลท่าหมื่นราม อ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลกและอีก 1 แหง่ อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 

   1.3 กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ เป็นการ

ส่งเสริมให้องค์กรและเครือข่ายต่างๆปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง เป็นการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว ได้รับแผนงานมาให้ด าเนินการ จ านวน 3 แห่ง ส่วนจัดการปุาชุมชนได้ด าเนินการไปแล้ว

จ านวน 1 แหง่ และอีกจ านวน 2 แหง่ อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 

  2.ส่วนจัดการปุาชุมชน ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมปุาชุมชน คนพอเพียง ในระหว่างวันที่ 

5-8 กรกฎาคม 2559 ณ วัดปุาศรีถาวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นการอบรมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ใดสนใจสามารถ

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

นายสมบูรณ์  รัตนะชีวะกุล ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ มีเรื่องแจง้เพื่อทราบ ดังนี ้ 

1.ส่วนจัดการที่ดนิแบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ฝาุย 

1.1 ฝาุยบริหารทั่วไป 

1.2 ฝาุยก าหนดเขตที่ดินปุาไม้ 

1.3 ฝาุยจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินปุาไม้ 

1.4 ฝาุยส ารวจและวเิคราะหท์รัพยากรปุาไม้ 

2.เรื่อง One map ในบางพื้นที่ยังมีปัญหา ซึ่งก็จะด าเนินการตามแนวทางของส านักฯที่

ได้ก าหนดไว้ 

3.เรื่อง กองทัพภาคที่ 3 ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาเนินเพิ่ม 

เนือ้ที่ 12,000 ไร่ เพื่อจะอพยพผูร้่วมพัฒนาชาติไทยลงมาใช้พื้นที่ โดยขอความร่วมมือให้ส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ส ารวจพืน้ที่ในปี พ.ศ.2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
 

/จังหวัดพษิณุโลก … 
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จังหวัดพิษณุโลก 1,280,000 บาท ได้ส ารวจแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่จ านวน 246 รายและวาง

ผังแปลงจ านวน 259 แปลง 

ต่อมากองทัพภาคที่ 3 จะด าเนินการอพยพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอีก 2 หมู่บ้าน จาก

บ้านเข็กน้อยอีก 2 กลุ่ม รวม 49 ครอบครัว ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานของบประมาณจาก

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 100,000 บาท มาเพิ่มเติมเพื่อมาด าเนินการส ารวจให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติ

ไทยอีก 2 หมูบ่้าน และจะด าเนนิการฝังหลักเขตต่อไป 
 

ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  

  นายบัณฑติ  วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ มีเรื่อง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

  1.ส านักฯร่วมกับเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าจะมีโครงการซ่อมบ ารุงโรงเรียนปุาไม้อุทิศ ใน

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลาตั้งแต ่09.00 น. ขอเชญิหน่วยงานที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ 

  2.ได้รับการประสานงานเกี่ยวกับงานปลูกปุาในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 3

งาน คือ 

      2.1 งานปลูกปุาประชารัฐ พลิกฟื้นผนืปุาสูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ บริเวณอุทยาน

แหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง เวลาเริ่มตัง้แต่ 08.00 น. เป็นต้นไป 

     2.2 งานปลูกปุา ณ โรงเรียนคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เวลาเริ่มตั้งแต่ 

08.00 น. เป็นต้นไป 

     2.3 งานปลูกปุา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก เวลาเริ่มตัง้แต่ 08.00 น. เป็นต้นไป 

  3.เรื่องเพาะช ากล้าไม้ส าหรับการแจกจ่าย ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนอกจาก   

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก ยังมีกล้าไม้ที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 

100,000 กล้า 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  

นายชิต อินทระนก ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.ศูนย์ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ฝาุย 

1.1 ฝาุยบริหารทั่วไป 

1.2 ฝาุยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

1.3 ฝาุยส่งเสริมและพัฒนาการปุาไม้ 

1.4 ฝาุยจัดการที่ดินปุาไม้ 

 
 

/2.เร่ือง… 



-14- 

  2.เรื่องสาธารณูปโภคที่ศูนย์ปุาไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาไม่เพียงพอ ซึ่งศูนย์ฯได้ท า

เรื่องของบประมาณสาธารณูปโภคเพิ่มเติม มายังส านักฯแล้ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ มีเรื่อง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการส ารวจก าลังผลิตและการ

หาของปุา รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 -ไม่ม ี

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

ประธาน สั่งการใหด้ าเนนิการดังนี้ 

- ส่วนอ านวยการ ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 

- ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ให้ดูแลสนามหญ้าหนา้ส านักงาน อาคารโรง

อาหาร และปูายส านักงาน 

- ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ให้ดูแลพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ที่ผ่านมา และให้

เตรียมกล้าไม้ใหญ่ไว้ส าหรับใหผู้ใ้หญ่ปลูกในงานส าคัญ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 
 

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

       (นางสาวนภิาพร สุดแสง)                                                (นายวุฒพิงศ์  สังขโ์พธ์ิ)   

          นกัวิชาการเผยแพร่                                                เจ้าพนักงานปุาไมช้ านาญงาน 

                                                      ท าหน้าท่ีหัวหนา้ฝุายบริหารท่ัวไป 

 


