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

ที่  ทส 1630.101/229                              วันที่     22  มกราคม  2558                      . 

เรื่อง    ขอส่งรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที ่6 มกราคม  2558                 .                                    
. 

เรียน   ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วน 

   หัวหนา้กลุ่มทุกกลุ่ม 

   หัวหนา้ศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยปูองกันรักษาปุาทุกหน่วย 

  หัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี 

  หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

  หัวหนา้หนว่ยงานภาคสนามในสังกัดทุกหน่วยงาน 

  หัวหนา้หนว่ยงานสังกัดส่วนกลาง ที่อยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  ๔ สาขาพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 

1/2558 เมื่อวันอังคารที่  6 มกราคม  2558 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป    

ทั้งนีส้ามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของส านักฯ คือ http://www.forest.go.th/phitsanulok/index.php 

 

 

ส่วนส่งเสริมฯ 

 

ส่วนปูองกันฯ 

 

ส่วนจัดการที่ดนิฯ 

 

ส่วนจัดการปุาชุมชน 

 

กลุ่มโครงการพระราชด าริฯ 

 

 

 

กลุ่มวจิัยฯ 

คู่ฉบับ 

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

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

http://www.forest.go.th/phitsanulok/index.php


รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก 

ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

เมื่อวันอังคารที ่6 มกราคม 2558 เวลา 09.45 น. 

ณ  หอ้งประชุมส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  
 

 

ผูม้าประชุม 
1.นายมานพ  สายอุน่ใจ  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.    

     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสวนเมี่ยง 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 1 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 1 

4.นายสมบูรณ์  จ าปาอูป  ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคมุไฟปุา 
                 หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังขวา 

                        หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 9 และ 

    สวนปุาลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังขวา 

5.นายสมบูรณ์  รัตนะชวีะกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้
 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.นายชิต อินทระนก  หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบรูณ์ 
     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาห้วยทินและปุาคลองตีบ 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 2 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     หัวหน้าแปลงปลูกปุาวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2554 อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8.นายบัณฑิต วงศเ์สนานุรักษ ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 1 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 5 

 9.นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพฒันาการปุาไม้ 
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10.นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

     หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๑๔ (น้ าคลาด) 

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

 11.นายเจน ทาฟอง  หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวงัชมภู 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 2 

 12.นายมานพ แก้วพกิุล  หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป, หัวหน้าฝุายเพาะช ากล้าไม้ ส่วนส่งเสรมิการปลกูปุา 
13.นายสุพจน ์ มหามติร  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้ 
14.นายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์ ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

 15.นายปรีชา พันธ์ุรู้ดี  ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ 
16.นายชลอ เงินมา  หัวหน้าฝุายส่งเสรมิการปลูกปาุ ศูนยป์ระสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

17.นายพยนต ์ เรืองระยนต์ หัวหน้าฝุายจัดการที่ดินปาุไม้ ศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

      หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 4 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 8 

หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 3)  

จังหวัดพิษณุโลก 

18.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 

19.นายชาญชัย เรืองศลิป์  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.2 (วัดโบสถ์) 

หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.9 (ปากพาน) 
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 20.นายบุญสม โตแทนสมบัติ หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.3 (หนองกะท้าว) 
              หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 6 
     หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปุาตาม มาตรา 25 พรบ.25 ปุาสงวนแห่งชาติ 2502 

21.นายวิวัฒน์   อนิแปง  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๔ (ปุาแดง) 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 5 

 22.นายหนอ่ย  ภูน่อ้ย   หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๖ (พันชาลี) 

23.นายวิชาญ ขันธ์แกว้  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.๘ (น้ ายาง) 
     หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโปุงแค 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขากระยาง ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 4 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาโปุงแค ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 5 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 4 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพิษณุโลก 

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

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

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 8 

           27.นายปัญญวิชช ์อ่อนละมัย หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.1 (ชนแดน) 
28.นายประจักษ ์มิยา  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.2 (เขาค้อ) 

     หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.18 (น้ าชุน) 
 29.นายเกษม  บัวทอง  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.3 (ล าจังหัน) 
 30.นายสมชาย ครุธเกษ  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.5 (นาพอสอง) 
     หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.8 (น้ าเดื่อ) 
 31.นายฉัตรชัย  นราวัฒน ์  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.7 (น้ าร้อน) 
 32.นายภูรีย์วัฒน์  จันแจ  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.9  (บ้านโคกเจริญ) 

33.นายขจร  ใจจูน  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.10 (ตะเบาะ) 
 34.นายสมศักดิ์ ชวนชม  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.11 (บ้านโคก) 
 35.นายกฤษดา จันทร์โท  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.20 (วังชมภู) 

36.นายชาตรี รักษาแผน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 1 

 นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน)  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 6 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 1 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 14 

37.นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา หัวหน้าระบบนิเวศน์ปุาไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 1 

     นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน) หัวหน้าระบบนิเวศน์ปุาไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 7 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 4 
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38.นายณรัฐ โกศลารักษ์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 2      

     นายพยนต์ เรืองระยนต์ (แทน) หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 6)  

จังหวัดพิษณุโลก 
39.นายประพันธ์ มั่นกันนาน หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 3                   

      นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน) หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 5)  

จังหวัดพิษณุโลก 

40.นายพัฒน์พงษ์ สมติติพัฒน์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าภาคและปุาล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 4 

      นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน) หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 2)  

             จังหวัดพิษณุโลก 

41.นายธงชัย สุวรรณชัย  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ที่ 8 

    หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 1)  

จังหวัดพิษณุโลก 

42.นายอรุณ ใหมล่ะเอยีด  หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟปุาเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 10 

43.นายฉัตรชัย อรรถวิทย์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 2 

     นายสมศักดิ์ กึง่กระโทก(แทน) หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 1 

44.นายภควัฎ บุญประกอบ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 6 

   นายสมศักดิ์ กึง่กระโทก(แทน)  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 9 

45.นายสยาม ชา้งเนียม  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 11 

                    นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน)  

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

จังหวัดพิษณุโลก 

ผูไ้ม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ ติดลาปุวย ตดิลาพักผ่อน 
1.นายวุฒพิงศ์ สังข์โพธ์ิ  หัวหน้าฝุายพัสดุ,หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 

     หัวหน้าสวนปุาดงเจริญ หน่วยที่ 1 
2.นายประสงค์ ดารารัตน์  หัวหน้าฝุายอ านวยการ ศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

3.นายนันทพงษ์ ค าปิน  ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ 

4.นายสุทัศน์ บุญนะ  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พล.5 (ซุ้มขีเ้หล็ก) 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 13 

5.นายนฤทธ์ิ ตน้สกุล  หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ พช.๔ (เนินมะค่า) 
6.นางสาวสมรัก เจนด ี  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงตีนตก ที่ 1 
7.นายพรพรหม ธเนศอนันต์ หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 12 

8.นายจรัส ชว่ยนะ  หัวหน้าโครงการปลูกปุาเพื่อการวจิัย จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ 2 (บ้านแยง) 
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 9.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 

10.นายสมชาย ฉิมแย้ม  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้
11.นายสุรศักดิ์ พีรภูติ  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

12.นายสมหวัง อาษา  หัวหน้าฝุายจัดการปุาชุมชน ศูนยป์ระสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 7 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทิน คลองตีบ ที่ 10 

13.นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนนิ หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝั่งขวา ท่ี 1 

        หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสวนเมี่ยง ท่ี 5 

14.นายศิริชัย จัดพล  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเนินเพิม่ ที่ 6 

15.นายอภรัิฐ สุขพูน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวังโปุง ปุาชนแดนและปุาวังก าแพง ที่ 6 

16.นายสมชาย ตั้งใจ  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 8 

17.นายธนากร กีรตภิควัต  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาเตรยีมการปลูกปุาห้วยผ้ึง ที่ 3 

          หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 2 

18.นายปรีชา พรมมะกุล  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาวังโปุง ปุาชนแดน และปุาวังก าแพง 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 4 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาวงัโปุง ปุาชนแดน และปุาวงัก าแพง ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาห้วยทินและปาุคลองตีบ ที่ 7 

19.นายอนันตศักดิ์ รุณทอง หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมห้ล่มสกัจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
            หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 5 

20.นายสมบัต ิโชคอ านวย  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู ที่ 6 

21.นายทัศนัย จิตต์ผ่อง  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาน้ าหนาว 

         หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาน้ าหนาว ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาล ากงและปุาคลองตะโก ที่ 3 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาลุ่มน้ าปาุสัก 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาลุม่น้ าปุาสกั ที่ 1 
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เริ่มประชุมเวลา  09.45  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน(นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก) กล่าวเปิดประชุม และมีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้รับประสานทางโทรศัพท์จาก

ส านักบริหารพื้ นที่ อนุ รั กษ์ที่  11(พิษณุ โลก )  ว่ า ได้ รั บแจ้ งจาก รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทางโทรศัพท์สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาค้อด าเนินการจัดเก็บ

ขยะในพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและนอกเขตอุทยานแห่งชาติ และประสานหน่วยงานของกรมปุาไม้ที่

อยู่ใกล้เคียงร่วมด าเนนิการดว้ย 

2.ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาได้ FAX เอกสารเกี่ยวกับที่พักสงฆ์อจลธัมโม

ภาวนา ที่ร้องเรียนถึงรมว.ทส.ให้สั่งการให้คืนไม้ของกลางคืน ซึ่งส านักฯได้ประสานไปยังส านักปูองกันฯ

แล้วว่าได้รายงานอธิบดีกรมปุาไม้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 แล้ว จะส าเนาเอกสารส่งกรมปุาไม้อีก

ครั้งหนึ่ง 

  3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสแรก ซึ่งทางกรมปุาไม้เร่งรัดให้เบิกให้ได้ 

35%นั้น ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกสามารถเบิกได้เพียงกว่า 20%  

  4.ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์มาอบรมการเบิกจ่ายการเงินกับ

เจ้าหนา้ที่การเงินของส านักฯ เพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งส านักฯต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่13 พฤศจกิายน  2557   

  -แก้ไข  หน้า 8 บรรทัดที่ 31 เพิ่มข้อความค าว่า “ประกาศ” เป็น “ประกาศปรับปรุง

ซ่อมแซมส านักงานศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ โดยวิธีสอบราคา เพื่อหาผูร้ับจ้างเรียบร้อยแล้ว” 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่13 พฤศจกิายน  2557 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2557  

                            เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่13 พฤศจกิายน  2557 

  -ไม่ม ี

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

 ส่วนอ านวยการ 

นายเจน ทาฟอง  หัวหนา้ฝาุยบริหารทั่วไป มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 1.เรื่อง ช้ีแจงสทิธิประโยชน์ของข้าราชการ กรณีการใช้สิทธิกลับไปรับบ านาญตามสูตร 

พ.ศ.2494 ซึ่งผูท้ี่กลับไปใช้สูตรเดิมได้คอืข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที ่27 มีนาคม 2540 และ 
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ปัจจุบันยังเป็นสมาชิก กบข.อยู่ ซึ่งผู้ใดที่จะกลับไปใช้สิทธิ์บ าเหน็จบ านาญแบบเดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้

ตั้งแตบ่ัดนีจ้นถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้ เอกสารจะปิดประกาศไว้ ณ หนา้อาคารส านักงาน 

 2.ในวันที่ 8-9 มกราคม 2558 คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 จะเดินทางมาศึกษาดู

งานในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งกองทัพได้เชิญส านักฯเข้าร่วมประชุมและขอสนับสนุนซุ้มอาหารในส่วน

ของแต่ละกระทรวงต่างๆ ซึ่งทางส านักฯได้รว่มกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิษณุโลกเป็นตัวแทนของกระทรวงทรัพย์ฯ หากผู้ใดสนใจสามารถร่วมงานได้ที่ค่ายเอกาทศรถ 

นายเจน ทาฟอง  หัวหนา้ฝาุยการเงินและบัญช ี มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 -การเบิกจ่ายของส านักฯสามารถเบิกจ่ายได้ 14 ล้าน จาก 66 ล้านบาท คิดเป็น

21.26%  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สว่นจัดการที่ดินปุาไม้ 

นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

1.เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแนวเขตปุาสงวนแหง่ชาติ กรมปุาไม้ และ 

คณะท างานตรวจสอบและจัดท าข้อมูลแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติในระบบดิจิตอล(Shape file) ประจ าส านัก

จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เจา้หน้าที่ได้ท าการปรับปรุงแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติเพื่อจะมอบ

แนวเขตใหก้ับกรมที่ดนิ เพื่อกรมที่ดนิจะได้รู้แนวเขตปุาสงวนแห่งชาติว่าอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ออกเอกสารสิทธิ์

ลุกล้ าเข้ามาในเขตปุาสงวนแห่งชาติ และกรมปุาไม้เร่งรัดให้รายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 15 

มกราคม 2558 นี ้

2.เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพืน้ที่ปุาไม้และเขตปฎิรูปที่ดนิ 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางกรมปุาไม้ให้ท าแผนที่ระหว่างกรมปุาไม้กับสปก.ซึ่งสปก.ได้ออกพระราช

กฤษฎีกาบางพื้นที่ออกนอกเขตที่กรมปุาไมม้อบให ้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่กรมปุาไม้มอบให้บางพื้นที่ยังมี

สภาพเป็นปุา และสปก.จะต้องคืนพื้นที่ให้กรมปุาไม้ตามข้อตกลงปี 2538  ซึ่งกรมปุาไม้ให้ด าเนินการ

ท าแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติและแนวเขตสปก.ให้ตรงกันและกันคืนพื้นที่ที่มีสภาพปุาในพื้นที่สปก.โดย

อาศัยภาพถ่ายทางอากาศปี 2554และปี 2557 เป็นฐาน แล้วรายงานให้กรมปุาไม้ทราบภายในวันที่ 

15  กุมภาพันธ์ 2558 นี ้โดยจะขอขอ้มูลดังนี้ 

   2.1 ส่วนส่งเสริมการปลูกปุาขอให้จัดท าแผนที่ข้อมูลการปลูกปุาในเขตปุา

สงวนแห่งชาติในภาพรวมของส่วน ส่งให้ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2558 

   2.2 ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ขอข้อมูลพื้นที่ที่มีภาระผูกพันคือ

พืน้ที่สปก.ที่ด าเนินการจับกุมและด าเนินดคี ซึ่งจะท าการขอคนืพืน้ที่ 

  3.โครงการที่กระทรวงทรัพย์ฯได้จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาท าแผนที่ปุาสงวนแห่งชาติของ

ประเทศไทยทั้งหมด 1,221 ปุา ซึ่งทางกระทรวงทรัพย์ฯได้ส่งแผนที่มาให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้

ในท้องที่ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ได้ด าเนินการตรวจสอบและวเิคราะห์ 
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ข้อมูลปรับปรุงแผนที่ทั้งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว และจะเชิญคณะกรรมการประชุม

เพื่อรับรองความถูกต้องต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ    

สว่นจัดการปุาชุมชน 

นายจิตรพล ไทยภักดี ผูอ้ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน  มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

  1.กรมปุาไม้ได้ส่งคูม่อืการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดท าโครงการปุาชุมชนของกรม

ปุาไม้ จึงขอประสานความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ตามคู่มือการปฎิบัติงานตามแนวทางการจัดท า

โครงการปุาชุมชนกับส่วนทุกส่วนและหัวหนา้ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติทุกศูนย์ฯ 

  2.ส่วนจัดการปุาชุมชน ก าหนดจัดการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรการบริหารจัดการ

พื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ณ 

บริษัททวิติยา  รีสอร์ท จ ากัด ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2557 เปิด

การฝึกอบรม เวลา 09.30 น. โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็น

ประธาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

นายชติ อินทระนก  หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

  1.เรื่อง การอบรม รสทป.ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 23-26  

ธันวาคม 2557 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส านักฯต่อไป 

 2.เรื่อง การซ่อมแซมอาคารส านักงานของศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์ ผู้รับจ้างได้

เข้ามาตรวจสอบสถานที่ตั้งส านักงานแลว้ 

 3.ในวันที่ 7 มกราคม 2558 กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญประชุมการจัดท าแผน

ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่งการ

ผู้อ านวยการส านักฯให้หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้เพชรบูรณ์เข้าประชุมแทน และหัวหน้าหน่วย

ปูองกันรักษาปุาในท้องที่เข้าร่วมประชุม โดยทางจังหวัดเพชรบูรณ์มีความประสงค์อยากได้แผนงานที่

เกี่ยวข้องกับการปูองกันรักษาปุาและการฟื้นฟูปุา เพื่อกอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้จัดท าแผนบูรณา

การรว่มกัน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

นายบัณฑติ วงศเ์สนานุรักษ์  หัวหนา้กลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 1.จังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานกาชาดในวันที่ 8-19 มกราคม 2558 และขอรับการ

บริจาคสิ่งของหรอืเงินบริจาคจากส านักฯ ซึ่งรวบรวมจ านวนเงินได้ 10,000บาท และได้มอบให้แก่ 
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นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว ท่านรองผู้ว่าได้แสดงความขอบคุณ

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกนั 

 2.ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ด าเนินการจัดงานต้นไม้ทรงปลูก ที่สวน

พฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการ นักเรียนรอบๆบริเวณสวน

พฤกษศาสตร์สกุโณทยาน  ในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจ านวน 2 โรงเรียน ทั้งสอง

โรงเรียนได้แสดงความขอบคุณ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกนั 

 3.ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  ส านักฯก าหนดจัดงานโครงการร่วมใจสืบสานวัน

เด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของชาติ พ.ศ.2558  ณ เทสโก้ โลตัส 

เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลก การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะร่วมกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลก  ส านักบริหาร

พืน้ที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิษณุโลกมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

สว่นจัดการที่ดินปุาไม้ 

นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้  

  -ขอให้หัวหน้าปุาสงวนแห่งชาติทุกปุาสงวนเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจดูสภาพปุา

สงวนร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

-ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา  10.45 น. 

 

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

       (นางสาวนภิาพร สุดแสง)                                                  (นายเจน ทาฟอง)  

          นกัวิชาการเผยแพร่                                                นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ 

                                                      ท าหน้าท่ีหัวหน้าฝุายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


