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

ที่  ทส 1630.101/1484                         วันท่ี     5    เมษายน  2560                           . 

เรื่อง  ขอส่งรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวันจันทร์ที ่20 กุมภาพันธ์ 2560                .                                    
. 

เรียน  ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วน 

   ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก 

   ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ผูอ้ านวยการศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 

  ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 138 ป่าเนินเพิ่ม 

   หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย 

   หัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี 

   หัวหนา้ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 

   หัวหนา้หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทุกหน่วย 

   หัวหนา้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   หัวหนา้หนว่ยงานภาคสนามในสังกัดทุกหน่วยงาน 

   หัวหนา้หนว่ยงานสังกัดส่วนกลาง ที่อยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

มาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการตามมตทิี่ประชุมตอ่ไป ทั้งนีส้ามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่ฉบับ 

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

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



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก 

ครั้งที่ 1/๒๕60 

เมื่อวันจันทร์ที ่20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.  

ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก   
 

 

ผูม้าประชุม 
1.นายบุญลาภ  สุกใส  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพษิณุโลก   

2.นายเจน ทาฟอง  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวงัชมภู 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 11 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 6 

3.นางสาวประภัสสร สุทธิ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 
4.นายสมบูรณ์  จ าปาอูป  ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

          5.นายสมบูรณ์  รัตนะชวีะกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้หวัหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก 

 6.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 

 7.นายบัณฑิต วงศเ์สนานุรักษ ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ 
หัวหน้าฝ่ายปลูกปา่ ส่วนสง่เสรมิการปลูกป่า 

     หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ,หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน ส่วนอ านวยการ 

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พล.    

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 3 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 1 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 7 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 10 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 5 

8.นายชิต อินทระนก  ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9.นายวุฒพิงศ์ สังข์โพธ์ิ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 

     หัวหน้าสวนป่าดงเจริญ หน่วยที่ 1 
10.นายสุรศักดิ์  พรีภูติ  หัวหน้าฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

     หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก 
 

/11.นายพงษ์ศักดิ์ 
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11.นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

    หัวหน้างานกฎหมาย ฝ่ายป้องกันรักษาป่า ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

     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 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 1  
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 

12.นายบุญสม โตแทนสมบัติ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิทธิก์ารใชท้ี่ดินปา่ไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้                                                      

    หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งาต ิส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

              หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 6 
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูป่าตาม มาตรา 25 พรบ.25 ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 2  

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูป่าตาม มาตรา 25 พรบ.25 ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 4  

13.นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน, 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก 

 14.นายมานพ แก้วพกิุล  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป, หัวหน้าฝ่ายเพาะช ากล้าไม้ ส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า 
     หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป ส่วนโครงการพระราด าริและกิจการพเิศษ 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 1 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 1 
 15.นายศุภฤกษ ์ สุนทรสถิตย์ ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 

16.นายปรีชา พันธ์ุรู้ดี  หัวหน้าฝ่ายป้องกนัรักษาป่า ส่วนป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า 
    หัวหน้าชุดปฏิบัตกิารป่าไม้เขาเรดาร์ 

17.นายนันทพงษ์ ค าปิน  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

18.นายปรีชา  พรมมะกุล  หัวหน้าฝ่ายควบคุมไฟป่า ส่วนป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังก าแพง 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 4 

           หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 7 

 19.นางสาวผกาวัลย ์พุ่มสลิด หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 20.นายสมชาย มูลมติเชาว ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.2 (วัดโบสถ์) 

21.นายสุทัศน์ บุญนะ  หัวหน้างานสารสนเทศด้านการป้องกนัรักษาป่า ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.5 (ซุ้มขีเ้หล็ก) 
 

/หัวหน้าหนว่ย 



-3- 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 13 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 7 

 22.นายหนอ่ย  ภูน่อ้ย   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๖ (พันชาลี) 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 5 

23.นายวิชาญ ขันธ์แกว้  หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปราม 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 
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 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูป่าตาม มาตรา 25 พรบ.25 ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และ

พืน้ที่บุกรุกที่ 3  

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย ที่ 9 

และสวนป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังขวา 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพิษณุโลก 

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

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

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากระยาง ที่ 4 

26.นายสมศักดิ์ ชวนชม  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) 
                        หัวหน้าชุดปฏิบัตกิารป่าไม้โนนชาด 

27.นายเกษม  บัวทอง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.3 (ล าจังหัน) 
28.นายนฤทธ์ิ ตน้สกุล  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๔ (เนินมะค่า) 
29.นายสมชาย ครุธเกษ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) 
30.นายฉัตรชัย  นราวัฒน ์  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.7 (น้ าร้อน) 
31.นายพยนต ์ เรืองระยนต์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น้ าเดื่อ) 

หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 4 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 5 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 8 

หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 3) จังหวัดพิษณุโลก 
32.นายภูรีย์วัฒน์  จันแจ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9  (บ้านโคกเจริญ) 

33.นายขจร  ใจจูน  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) 
34.นายชลอ เงินมา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการปา่ไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.11 (บ้านโคก) 
35.นายประจักษ ์มิยา  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ าชุน) 
36.นายกฤษดา จันทร์โท  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู) 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 2 

     หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    หัวหน้าแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2554 อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

/37.นายอรุณ 
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37.นายอรุณ ใหมล่ะเอยีด  หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 10 

38.นายฉัตรชัย อรรถวิทย์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 2 

         หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 1 

39.นายสมศักดิ ์กึ่งกระโทก หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ าป่าสัก พืน้ที ่4 (คลองห้วยนา)  
หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 4)  

จังหวัดพิษณุโลก 
ลูกจ้างประจ า 

 40.นางพกิุล  ปิตุยะ  พนักงานพิมพ์ ส3 

 41.นางสาวอภิญญา คงทอง พนักงานพิมพ์ ส3 

 42.นางพมิพพ์รรณ ประสิทธ์ิวิเศษ พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 

 43.นางอรุณีย์ สิริจารุธรรม พนักงานการเงินและบัญชี ส2 

 44.นางสาวล าดวน เช้ือเมอืงพาน พนักงานธุรการ ส2 

 45.นายสมชาย วันอยู ่  พนักงานพิทกัษ์ป่า ส2 

 46.นายกิตติศักดิ์  เตชะสิทธ์ิ พนักงานขับรถยนต์ ส2 

พนักงานราชการ 

 47.นางสาวมยุรา กอฟัก  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 48.นางทัศนีย์วรรณ มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

49.นายชาตรี  ชื่นจันทร์  นักวิชาการเผยแพร่ 

50.นางสาวนภิาพร สุดแสง  นักวิชาการเผยแพร่ 

 51.นางยลรดี  จันทร์น้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

 52.นางณัฐณิชา  ปุน่ปาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 53.นางอรวรรณ  ดิษเจรญิ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

54.นายมานะ  บุญชว่ยสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

55.นางสาวนภาสร  จันเวนิ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

56.นางสาวสมาพร หนาแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 

57.นางภัทร์วลัญธ์  หิรัญกุล เจ้าหน้าที่การเกษตร 

58.นายธาราธร  ปานหมอก เจ้าหน้าที่การเกษตร 

59.นายอนุสรณ์  ใจชื่น  ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเกษตร 

60.นายประพล อินทร์ช่ืน  ช่างส ารวจ 

61.นายจักรี  ตลุ่มเครอื  ช่างส ารวจ 

62.นางสุภาวดี  พีรภูติ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

63.นายสุรีเยนทร์ จินทร  ช่างไฟฟา้ 

64.นายวรีะพงศ ์ ธรรมชาติ ผู้ชว่ยพนักงานพิทักษ์ปา่ 

65.นายไปรเวช  เป่าวชิา  ผู้ชว่ยพนักงานพิทักษ์ปา่ 

66.นางอนุรัตน์  บุญช่วยสุข  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

67.นายไพรรุ่ง ดิษดี  ผู้ชว่ยพนักงานพิทักษ์ปา่ 

68.นางธชาดา จุลจันทร์  คนงาน 

/ผู้ไม่มา… 
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ผูไ้ม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ ลาป่วย ลาพักผอ่น 
1.นายธงชัย สุวรรณชัย  ป่าไม้จังหวัดพษิณุโลก 

หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้าย 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 2 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย ที่ 11 

และโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าวงัทองฝ่ังซ้ายในรูปหมู่บา้นป่าไม้ 

    หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 1)  

จังหวัดพิษณุโลก 

2.นายก าธร เหลอืงวุฒวิงษ์  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ 
     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 2 

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 2 

3.นายวิวัฒน์   อนิแปง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๔ (ป่าแดง) 
    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 5 
4.นายอิทธิพล ประเทือง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน) 

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

     หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าแควน้อย ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 8 

5.นายประสงค์ ดารารัตน์  หัวหน้าฝ่ายป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6.นายสมหวัง อาษา  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป ศูนย์ป่าไม้จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

 7.นายปัญญวิชช ์อ่อนละมัย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.1 (ชนแดน) 
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.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 

11.นายสมชาย ตั้งใจ  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 8 

12.นายสมบัต ิโชคอ านวย  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 6 

13.นายณรัฐ โกศลารักษ์  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 2      

         หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 6)  

จังหวัดพิษณุโลก 
 

/14.นาย 
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14.นายประพันธ์ มั่นกันนาน หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 3                   

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 5)  

จังหวัดพิษณุโลก 

15.นายพัฒน์พงษ์ สมติติพัฒน์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย ที่ 4 

          หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ(ส่วนที่ 2)  

             จังหวัดพิษณุโลก 

16.นายสยาม ชา้งเนียม  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 11 

 17.นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดนและป่าวังก าแพง ที่ 7 

18.นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดนและป่าวังก าแพง ที่ 8 

19.นายสุพจน ์ มหามติร  หัวหน้างานอนุญาตและบรกิารด้านปา่ไม้ ฝ่ายป้องกันรักษาป่าฯ ส่วนป้องกันฯ 

    หัวหน้าฝ่ายป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก 
20.นายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) 

21.นายสิทธิพงษ์  ภิเศก  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสรมิการควบคมุไฟป่า ภาคเหนือที่ 3  

22.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 

23.นายอนันตศักดิ์ รุณทอง หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมห้ล่มสกัจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
            หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 8 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 9 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังซา้ย ที่ 6 

24.นายทัศนัย จิตต์ผ่อง  หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าหนาว 

         หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าหนาว ที่ 1 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 3 

    หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ าปา่สัก 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าป่าสกั ที่ 1 

25.นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา หัวหน้าระบบนิเวศน์ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 1 

     นายพยนต์ เรอืงระยนต์ (แทน) หัวหน้าระบบนิเวศน์ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก พืน้ที่ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 1 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 6 

/หัวหน้าหนว่ย… 
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หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 2 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 1 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 4 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 14 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 7 

26.นายธนากร กีรตภิควัต  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรยีมการปลูกป่าห้วยผ้ึง ที่ 3 

          หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 3 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 2 

27.นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนนิ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าลุม่น้ าวังทองฝ่ังขวา ที่ 1 

        หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสวนเมี่ยง ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 9 

28.นายศิริชัย จัดพล  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 5 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเนินเพิม่ ที่ 6 

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย ที่ 10 

29.นายภควัฎ บุญประกอบ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก ที่ 6 

       หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวบิูลย์ ที่ 3 

    หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าห้วยทินและปา่คลองตีบ ที่ 9 

30.นายอภรัิฐ สุขพูน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดนและป่าวังก าแพง ที่ 6 

31.นายราวุฒ ิ ทานัน  หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง ที่ 10 

32.นายสุฤทธ์ิ  เวชวนิจิ  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
    หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  

                                                     สิ่งแวดล้อม จ.พล. 

เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน(นายบุญลาภ สุกใส นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก) กล่าวเปิดประชุม และมีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/2508 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2560 และได้มีหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/3217 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะท างานแบ่งสว่นราชการภายในกรมป่าไม้ เป็นวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2560 ผลเป็นประการใดจะแจง้ให้ทราบอีกครั้ง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรท์ี่ 27 มิถุนายน 2559 

  มีขอ้แก้ไข ดังนี ้

  -หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 5 ใหต้ัดข้อความ “ส านัก” ออก  

 
  /-หนา้ท่ี 14 
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-หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 7 ใหแ้ก้ไขข้อความ เดิม “ส ารวจก าลังผลิตและการหาของป่า” 

  แก้ไขเป็น “ส ารวจหาก าลังผลิตและของป่า” 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรท์ี ่27 มิถุนายน 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2559 

                                 เมื่อวันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2559 

  1.เรื่อง ให้ส่วนอ านวยการเร่งรัดการท า เรื่อง การบริจาคเครื่องปรับอากาศ 

มติท่ีประชุม ผูอ้ านวยส่วนอ านวยการรับทราบและรีบด าเนนิการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

  ส่วนอ านวยการ 

นายเจน ทาฟอง ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.เรื่องประกันสังคม กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือของกรมป่าไม้ เรื่องการ

จ้างของเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและพนักงานดับไฟป่า เป็นลักษณะการจ้างท าของไม่ใช่การจ้างแรงงาน 

เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็นต้องส่งเงินประกันสังคมต่อไป ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักฯที่ส่งเงิน

ประกันสังคมไปแล้ว ขอให้ด าเนินการแจ้งรายละเอียดจ านวนลูกจ้างและจ านวนเงินประกันสังคมที่ส่งใน

ปี พ.ศ.2559 ทั้งหมดให้กรมป่าไม้ เพื่อที่กรมป่าไม้จะด าเนนิการเรียกเงนิคืนจากประกันสังคมต่อไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

นายสมบูรณ์  รัตนะชีวะกุล ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีเรื่องแจง้เพื่อทราบ ดังนี ้ 

1.การจัดหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้(สาขา) กรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ยุบส านัก

จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติและได้ก าหนดให้ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  ให้เป็นส่วนจัดการ       

ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้สังกัดส านักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ จากเดิมมี 4 ฝ่าย คือ 

1.ฝา่ยบริหารทั่วไป 2.ฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม ้3.ฝา่ยจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 4.ฝ่ายส ารวจและ

วิเคราะหท์รัพยากรป่าไม้ และมีเพิ่มอีก 1 ฝา่ย คือ ฝา่ยจัดการป่าสงวนแหง่ชาติ 

  2.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ พ.ศ.2560 มีดังนี ้

   2.1 แผนการปฏิบัติงานโครงการส ารวจ 30 มิถุนายน 2541 เป็นแผนส ารวจ

ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลที่ดิน แผนที่ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตใน

พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิ

   2.2 แผนการปฏิบัติงาน คทช ที่ด าเนินการมีจ านวน 2 ป่า คือ ป่าสองฝั่งล าน้ า

แควน้อย จังหวัดพิษณุโลก และป่าลุ่มน้ าป่าสักฝั่งซ้ายและป่าห้วยน้ าโจนและป่า วังสาร จังหวัด

เพชรบูรณ์ ซึ่งได้ออกค าสั่งเรยีบร้อยแลว้ 
/2.3 แผนการ… 



-9- 

   2.3 แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีแผนที่จะ

รังวัดแนวเขตระยะทาง รวม 4 กิโลเมตร คือป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม 22 กิโลเมตร และป่าสงวน

แหง่ชาตปิ่าเขาโปลกหล่น 18 กิโลเมตร โดยกรมป่าไม้ก าหนดวา่ต้องมีคณะกรรมการในการตรวจสอบ       

ส านักฯจึงได้ออกค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยมีหัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่มและป่าเขาโปลกหล่นเป็นกรรมการในการตรวจสอบ ผู้อ านวยการส่วนจัดการ

ที่ดนิป่าไม้ เป็นประธาน และหัวหนา้ฝา่ยก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ เป็นเลขานุการ 

   2.4 แผนการปฏิบัติงานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับงบประมาณ

จ านวน 15,000 บาท ต่อศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

  3.การพิจารณาการส ารวจและก าหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อผนวกเป็นพื้นที่

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ส านักฯได้เร่งรัดให้หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน

แห่งชาติรายงานผลครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานเข้ามาน้อยมาก 

โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้แนวทางไว้ว่า พื้นที่ที่จะผนวกมีสวนป่า ป่าชุมชน และพื้นที่ที่มีภาระผูกพัน ให้

ด าเนินการกันออก และขอให้หัวหน้าหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วน

หรอืไม่ เพื่อที่จะได้รายงานกรมป่าไม้ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายจิตรพล ไทยภักดี ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้  

 1.สืบเนื่องมาจากการประชุมกับส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เมื่อเดอืนพฤศจิกายน 

2559 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมมีมติว่าจะให้หัวหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ที่มีป่าชุมชนตั้งอยู่เป็น

เจ้าหนา้ที่ประจ าโครงการด้วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายสมบูรณ์  จ าปาอูป ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  แจ้งเรื่อง

เพื่อทราบ ดังนี ้ 

1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนป้องกันรักษาป่าฯ ณ วันที่  16 

กุมภาพันธ์ 2560 เบิกจ่ายแล้วประมาณ 41% 

2.การปรับปรุงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งส านักป้องกันฯได้

ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่ ก าหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่า

ขึ้นมาใหม่ แต่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ยังคงเดิม 23 หน่วย (จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 11 หน่วย จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 12 หน่วย) จะมีบางหน่วยฯ ที่มกีารปรับเปลี่ยนพืน้ที่เล็กน้อย 

 
 

/3.แผนปฏบัิต…ิ 
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3.แผนปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นแผนการปฏิบัติงาน

ยึดคืนผนืป่า โดยภาพรวมของกรมป่าไม้ต้องด าเนินการยึดคืนผนืป่าใหไ้ด้จ านวน 100,000 ไร่ และในส่วนของ

ส านักฯ จะด าเนินการยึดคืนผนืป่าจ านวน 8,800 ไร่ ทั้ง 2 จังหวัด (จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์) 

4.การจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจ าปี พ.ศ.2560 ได้จัดงานร่วมกับ    

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ซึ่งผา่นไปด้วยความเรียบร้อย 

5.การจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ โรงเรียนบ้านหว้ยน้ าปลา หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และให้หน่วยป้องกันฯ

ทุกหน่วยรับป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าได้ที่หน้าหอ้งผูอ้ านวยการส่วนป้องกันฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า  

  นางสาวประภัสสร สุทธิ ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี ้ 

1.ค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่ 58/2560 ลงวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า และหัวหน้าศูนย์

ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า สืบ

เนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบน

พืน้ที่เขาสูงชัน (เขาหัวโล้น) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งแนว

ทางการฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น 13 จังหวดั โดยมีจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมอยู่ด้วยและ

กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 185/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อน

การจัดตัง้ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า  โดยมีป่าไม้จังหวัดเป็นหัวหนา้ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ผู้อ านวยการส านักฯเป็น

ประธาน ผูอ้ านวยการส่วนทุกส่วนเป็นกรรมการ และหัวหนา้ศูนย์ฯเป็นกรรมการและเลขาฯ 

2.เร่งรัดใหห้ัวหนา้หนว่ยฟื้นฟูฯส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2559  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  

  นายบัณฑติ  วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ มีเรื่อง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

  1.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและรองผู้ว่าฯ ขอขอบคุณ เรื่อง การจัดนิทรรศการใน

งานกาชาด และแจกจ่ายกล้าไม้จ านวน 6,000 กล้า 

  2.การจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ได้ประสานกับผู้ว่าฯแล้วไม่สามารถ

มาร่วมได้ซึ่งจะมอบผู้แทนและจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

/ศูนยป่์าไม้ 
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ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  

นายชิต อินทระนก ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.การด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ซึ่งได้ปิดประกาศค าสั่งส านักฯ 

ด าเนินการรื้อถอนแล้ว ชื่อรีสอร์ทบ้านหมอก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560 และทราบว่าทาง

ผูป้ระกอบการได้ด าเนนิการรื้อถอนเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนก าหนด 30 วัน 

 2.เรื่อง การแก้ไขปัญหากังหันลม อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้อ านวยการ

ส านักฯได้มอบหมายให้ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  ประสานงานกับอ าเภอเขาค้อ  เพื่อจะแต่งตั้ง

คณะกรรมการพจิารณาแก้ไขปัญหาการเข้าไปประกอบกิจการรา้นค้าและการเข้าไปด าเนินการเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้ประกอบการ โดยได้ประสานทางอ าเภอเขาค้อและผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบูรณ์  ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ส านักฯทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายเจน ทาฟอง ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

 1.เงินค่าสาธารณูปโภคของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กรมป่าไม้จัดสรรมาให้หน่วยๆละ 

3,000 บาท/หนว่ย ซึ่ง ณ ขณะนี้กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพียง 50% ซึ่งมีบางหน่วยฯที่ส่ง

เบิกค่าสาธารณูปโภคเต็มจ านวน 3,000 บาทมาบ้างแล้ว ซึ่งจะให้รองบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก

กรมป่าไม้มาให้ครบ 100% ก่อนจงึจะด าเนนิการตัง้เบิกจา่ยหรือไมอ่ย่างไร 

 2.ให้หนว่ยงานที่ปฏิบัติงานที่เบิกเงินค่าจา้งเหมา ออกใบเสร็จรับเงินมาให้ที่ฝ่ายการเงิน

และรับใบหักภาษี ณ ที่จา่ยด้วย 

 3.ใบส าคัญการเบิกจ่าย ขอให้ท าตามระบบและระเบียบของทางราชการอย่าง

เคร่ดครัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1.เรื่องไม้ของกลางคดีถึงที่สุด ใหข้ออนุมัตอิธิบดีกรมป่าไม้น ามาใช้ประโยชน์ภายในหน่วย 

 2.ใหทุ้กหน่วยปรับปรุงแผนที่ แสดงที่ตั้ง ขอบเขต พื้นที่ดูแลและลงจุดพิกัดคดีในแผนที่ให้

ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนลาดตระเวนและการป้องกันใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 3.ใหเ้น้นการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

ใหม้ีสว่นร่วมในการป้องกันไฟป่าและการป้องกันรักษาป่า 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

ประธาน  

  1.เรื่อง หนังสือสั่งการหรือหนังสือร้องเรียนใดๆที่มีระยะเวลาก าหนด ให้ทุกส่วน  

เร่งรัดด าเนนิการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  2.ให้แนวทางการปฏิบัติงานว่า การที่เราจะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องท างาน

ร่วมกันเป็นทีม ดังนัน้ ขอให้ทุกคนชว่ยกันท างาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 

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

       (นางสาวนภิาพร สุดแสง)                                                (นายวุฒพิงศ์  สังขโ์พธ์ิ)   

          นกัวิชาการเผยแพร่                                            เจา้พนักงานป่าไมช้ านาญงาน ท าหน้าท่ี 

                                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 

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

       (นางสาวนภิาพร สุดแสง)                                                (นายวุฒพิงศ์  สังขโ์พธ์ิ)   

          นกัวิชาการเผยแพร่                                                เจ้าพนักงานป่าไมช้ านาญงาน 

                                                      ท าหน้าท่ีหัวหนา้ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 


