
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 

คร้ังท่ี  1/๒๕60 

วันจันทร์ที่  20 มีนาคม  ๒๕60  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) ส านักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก)   

ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 --------------------------------  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.......................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจําเดือนของสํานักจัดการทรัพยากร- 

    ปุาไม้ที่  ๔  (ตาก) ครั้งที่  7/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผล การดําเนินงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมสํานักฯ ๔   

(ตาก) ครั้งที่  7/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  ๒๕๕9   

๓.๑ ส่วนอ านวยการ 

       ๓.๑.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๓.๒ ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ -ไม่ม ี       

๓.๓ ส่วนจัดการป่าชุมชน -ไม่ม ี       

๓.๔ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  -ไม่มี        

๓.๕ กลุ่มวิจัยและพัฒนาป่าไม้ -ไม่มี    

๓.๖ ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า -ไม่มี      

๓.๗ กลุ่มโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ  -ไม่มี    

๓.๘ กลุ่มประสานงานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด -ไม่มี   

๓.๙ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย -ไม่มี      

         3.๑๐ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร -ไม่ม ี 

         3.๑1 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก –ไม่ม ี    

         3.๑2 หน่วยงานภาคสนาม –ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  . 

-ฉบบัร่าง- 

/- 4.1 ส่วนอํานวยการ... 



 

 

 

 

 

..........๔.1 ส่วนอ านวยการ 

.................................................................................................. ............................

 ..............................................................................................................................

.................................................................. .................................................  

๔.๒ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

.................................................................................................. ............................

 ..............................................................................................................................

.................................................................. .................................................  

4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................... ................................. . 

 ๔.4 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

..............................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................... ................................. ............ 

  ๔.5 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้    

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. ..

.......................................................................................................... .................. 

๔.6 ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 

............................................................................................................................ 

..............................................................................................................................

......................................................................................................................  

๔.7 กลุ่มโครงการพระราฃด ารแิละกิจการพเิศษ      

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

....................................................................................................... ................. 

๒ 

/- 4.8 กลุ่มประสานงาน... 



 

 

 

 

๔.8 กลุ่มประสานงานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..................................................................... ........................... ........................ 

๔.9 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 

.........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................ ...........................................  

๔.10 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

.........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................... ............................................. . 

๔.11 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก 

.........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

........................................................................ ................................................  

๔.12 หน่วยงานภาคสนาม

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..................................................................................... .................................  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

.........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

......................................................................... ...............................................  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ     

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

................................................................. ....................................................... 

------------------------------- 
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รายงานการประชุม 

สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครัง้ที ่7/๒๕๕9 

เมื่อวันที ่ 13 ธันวาคม  2559  เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) 

------------------------ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสมหวัง  เรืองนิวัตศิัย        ผู้อํานวยการสํานักจัดการ ทรัพยากรปุาไม้ ที่ ๔ (ตาก)      ประธาน 

2. นายนที  เสนีวงศ ์ณ อยุธยา     เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน              แทน  ผอ.ส่วนอํานวยการ 

    3. นายฐิต ิ ตระกูลเลิศรัตน์          นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ      ผอ.ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้    

    4. นายจีระ  ทรงพุฒ ิ               นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ              ผอ.ส่วนจัดการปุาชุมชน     

    5. นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา       นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ          ผอ.ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
                             หน.กลุ่มประสานงานฯ 

     6. นายสมเกียรติ เยอเจริญ          นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ             ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

                         หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาปุ าไม้ 

    7. นายเอกพร   กันโต              นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ             ผอ.ส่วนโครงการพระราชดํารฯิ   

    8. นายสมเกียรติ อภินันทโน       เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส                 ปุาไม้จังหวัดตาก  

     9.  นายชาติชาย  ช่ืนบาน       เจา้พนักงานปุาไม้อาวุโส                ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

    10.นายเสน่ห์  นวลสี                นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ           ปุาไม้จังหวดักําแพงเพชร  

    11.นายมณีโชต ิ ฉกรรจศ์ลิป์          เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน            หน.กลุ่มกฏหมาย 

    12.  นางสาวสมรัก  เจนด ี                 นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ                 ส่วนอํานวยการ              

13. นางสาวเตือนใจ ประทุมมา   นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ                 ส่วนอํานวยการ              

14. นางสาวสุภาพ  เทศดี          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       แทน หน.งานการเงนิบัญชี                

และพัสดุ ส่วนอํานวยการ       

    15. นางสาวฉันทนา  มีลักษณ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           สว่นอํานวยการ  

    16. นายนพดล  สามกองาม     เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน                 ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา               

    17. นายสมจิตร  ตะเภา            เจ้าพนกังานปุาไม้ชํานาญงาน                ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา    

    18. นายพลพจน์  แสนเมือง     เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน         ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

          หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาท่ี ตก.23 (ประจํารักษ)์ 

 

/18. นายคัมภรี์... 

... 



 

 

 

 

หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑๖ (เด่นไม้ซุง) 

 

 

 

 

 

19. นายคัมภรี์ รู้คุณ                   เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน    ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา    

20.  นายนพพงศ์  บุญชูดวง          เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน    ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา    

21. นายเทศา  พสกภักดี              เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน           ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้   

22. นายยุทธ  กุณา นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ               ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้   

23. นายวโรธัช  นะทีส ี                นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ               ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้ 

24. ว่าที่ร้อยตรีคําใส  บํารุงภักดี         นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ              ส่วนจัดการปุาชุมชน 
         หน.ชุดปฎบิัติการปาุไมบ้า้นปรอผาโด้ 

25. นายวิภัทร  ชาวนาผล            นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ               ส่วนจัดการปุาชุมชน 

26. นายอรัญ  อรุณแจ้ง              เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส     ศูนย์ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย  

27. นางสาวกาญจนา  ศรเทียน     นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ             ศูนย์ปุาไม้จังหวดัสุโขทยั 

28. นายสุรัตน์  หงษ์สระแก้ว         เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.1 (มอ่นกระทิง)         

29. นายวรกิจ  โตจําเรญิ            เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.20 (แม่ตา้น)                                                  

       หน.สายตรวจฯ สายที่ 1    

       หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บ้านห้วยปลากอง 

30. นายสาหยุด  จบีโจง            พนักงานพิทักษ์ปุา                             หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.3 (แมต่ะวอ)                

31. นายอภิวัฒน ์ นาคเปรม       เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน       หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.4 (แม่อุส)ุ  
                                                                                                                                         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.14 (แมเ่งา) 

32. นายวิโรจน ์ ธิการ              นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัตการ            หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.5 (ห้วยไม้แปนู) 

                                                                                                                  หน.หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี ตก.29 (ยางใหญ่)                                                  

33.  นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย        เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.6  (ร่มเกล้า) 

                                       หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.28 (วาเลย์) 
    หน. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาแม่ระมาด                              

34. นายไสว ตุ้ยดา    นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  

                                                                หน. หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.27 (มิตรภาพ)                                                 

35. นายคงฤทธิ์  อนิรัญ            เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน       หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.9 (แมจ่ะเรา)     

    หน. หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)                                                 
    หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุา (แมส่อด)            

36. นายสิทธิพล  วงศ์วฑิูรวัฒนะ เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑0 (ทอ้งฟาู) 

37.นายสุรเชษฐ์ ธรรมชัย           เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑๑ (แมส่ลิด) 

38. นายณรงค ์ คงปาน            เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน        หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑๒ (สามเงา) 

 

-๒ -     

 
 
 
 
 
 
 
 

/38. นายไพจิตร

.. 

... 



 

 

 

 

39. นายไพจิตร แสงศรี              เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน       หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.18 (ผาลาด)  
                                    หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๒๒ (โปุงแดง)  

                          หน.หน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟปุา (ตาก)                                                                                           
40.  นายสว่างวงษ์ เจนอักษร     เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน          หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.24 (วังเจ้า) 

41. นายนพดล  สมศร ี            นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ                หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาท่ี ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์)         

42. นายเฉลียว แสงบุญมี         พนักงานพิทักษ์ปุา ส 2              แทน หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาท่ี สท.1 (ศรีสวรรค์) 

43. นายอนวัช  ลิปิกรโกศล      เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.2 (บ้านใหม่)  

       .                                     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.3 (สานหอย)    

44. นายอาคม งามจติต์เอื้อ     เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน           หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.4 (น้ําดิบ) 

45.  นายสุพร  จังกินา           นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ           หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.5 (วังลึก) 

   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.6 (ลานกระบือ) 

  46.  นายพนม  กระจา่งยุทธ    เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน        หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.7 (ห้วยทรวง) 

   47.  นายนิเวช  จอมประเสริฐ  เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน          หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.๘ (ห้วยไคร)้                  

48.  นายอดีต  รุง่พรหม         เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน          หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.๙ (หนองยาง)     

49.  นายดํารง  มันทะติ         เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.๑1 (แม่เทิน)    

50. นายฐานันดร  สอนสา      เจา้พนักงานปุาไม้ไม้ชํานาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.12  (ดอนระเบียง)   

                        หน.ชุดปฏิบัติการปาไม้บ้านสุเม่น   

51. นายวัฒนา  ผันน้อย        เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน          หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ (กพ)1 (น้ําดิบ)      

                         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ.2 (โกสัมพี) 
                                       หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2    

52. นายเสกสรร  กันโต         เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน          หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 

                                                                                                                                     หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุา (กําแพงเพชร)                                                                                     

53. นายมานะ  ภาระการ       เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน   หน.หน่วยปูองกันร้กษาปาุท่ี กพ.4 (หนองเตาอิฐ)์ 

54. นายสราญรมย์  หอมนาน  เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ.5 (ปางมะค่า)         

55. นายนพรัตน์ ขวัญแสน      เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ. 6 (นํ้าดิบมะพร้าว) 

56. นายประจักษ์   สุวรรณเดช นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ          หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ.7 (เขาวังเย่ียม)         

                     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ.8 (เพชรนยิม)          

57. นายจิรศักดิ์  วัฒนจรัสพงศ ์เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน            หน.หน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟปุา (สุโขทัย)  

58. นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง   เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน       หน.สถานีเพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดตาก                                                     

    59.  นายพิสษิฐ์   สอนไว          เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน      หน.สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย    

   60. นายวิชัย วใิจคํา                เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญาน            หน.สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดกําแพงเพชร   

61. นายศิรศิักดิ์  ทนงรบ          นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ          หน.สถานีเพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดแมส่อด   

     62.นางสาวภาวิน ี อริยะกุลวงศ์ นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ    หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปาุแมร่ะมาด ท่ี  1  

-๓-         

 
 
 
 
 
 
 
 

/63. นายอํานาจ... 

 

 



 

 

 

 

63. นายอํานาจ  แดงละอุ่น      นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ             หน.โครงการฟื้นฟูสภาพปุาฯ ปุาสงวนฯ ปุาท่าสองยาง ที ่15 

64. นายวัชรินทร์  เหลา่โก้ก     เจา้พนักงานปุาไม้ชํานาญงาน       หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปาุแมร่ะมาด ท่ี  18 

65. นายอนุวัฒน์  จันทสิทธิ์     นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ              หน.โครงการฟื้นฟูสภาพปุาฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่สอด ที ่10  

66. นายสนธยา  วงษ์เมอืง       เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน        หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ ปาุทา่สองยาง ท่ี 4 จ.ตาก  

                         แทน หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ ปุาสามหมื่น ที่ 6 จ.ตาก 

67. นายสังวร  ใจขัน               คนงาน                                  แทน หน.สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก 

                                                                                                       แทน หน.สถานีวนวัฒนวิจัย จ.กําแพงเพชร  

                    แทน หน.ศูนย์วจิัยผลิตผลปุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

ลูกจา้งประจํา  

68. นายธนัทชัย  ทิพย์บุรี            พนักงานสวนปุา              ส่วนโครงการพระราชดําริฯ   

    พนักงานราชการ 

    69. นางนพภาภรณ ์  เลิกสายเพ็ง   เจ้าหนา้ที่ธุรการ                 ส่วนอํานวยการ 

     70.   นางสาวจิรัชญา  กําแพงแก้ว         เจ้าหนา้ที่ธุรการ                 ส่วนอํานวยการ 

     71.  นายบรรเจดิ วันฟั่น                        เจ้าหนา้ที่ธุรการ                 ส่วนอํานวยการ    

    72. นางชุลีพร  สุทธิพันธ์              เจ้าหนา้ที่ธุรการ                 ส่วนอํานวยการ 

 73. นางสาวสุขพร  คงด ี      เจ้าหนา้ที่ธุรการ                 ส่วนอํานวยการ 

 74. นางสาวจุฑามาศ  คําวังชัย      ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ปุา       สว่น อํานวยการ 

    75.  นางสาววันทิพย์  รัตนภักดิ์      ช่างสํารวจ     ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้  

 76. นางสาวทฤฒมณ  เจอืจันทร์    เจา้หนา้ที่ธุรการ    ส่วนจัดการปุาชุมชน  

 77. นายอุทัย  จิว๋กาวี        เจา้หนา้ที่การเกษตร      สว่นส่งเสรมิการปลูกปุา  

   78. นางสาวอารรีัตน ์เจอืจุย้          เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป   สว่นโครงการพระราชดําริฯ   

ผู้ไม่มาประชุมเน่ืองจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอื่นๆ   

   1.  หน.ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนฯ   

   2.  นายธรรมนูญ  เนื่องพุก    นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 

   3. นายชัยสิทธิ์  ชุ่มเย็น                  นายชา่งสํารวจชํานาญงาน     

   4. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแมส่อด ที่ ,13 

   5. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาท่าสองยาง ที่ 1,2,10,12 

   6. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแมล่ะเมา ที่ 1  

   7. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแมร่ะมาด ที ่1.2,3,4,6,8,9,11,17,21,23,24 

   8. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่กลองและปุาอุ้มผาง ที่ 6 จ.ตาก 

   9. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่สนิ ปุาแมส่าน และปุาแมสู่งฝ่ังซ้าย ที่ 8 จ.สุโขทัย 

-๔-   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

/10. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ 

 



 

 

 

 

 

   10. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่สนิ ปุาแมส่าน และปุาแมสู่งฝ่ังซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 

      11.  หน.สวนปุาคลองวังก์เจ้าคลองสวนหมาก จ.กําแพงเพชร     

    12. หน.ด่านปุาไม้ตาก 

    13. หน.ด่านปุาไม้สุโขทัย  

วาระก่อนการประชุม 

1. พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานราชการ ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 

4 (ตาก) โดยผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) จํานวน 10 ทุน          

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น.  

-ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

         ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

                  1. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ที่อําเภอแมส่อดและ

อําเภอพระธาตุผาแดง จังหวัดตาก หมายกําหนดการคอืวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2559 นี ้โดยบริษัท

ผาแดงอนิดัสทรี จํากัด จะทําการส่งมอบพืน้ที่ใหก้ับกรมปุาไม้  โดยจะมีคณะผูบ้ริหารของกรมปุาไม้เข้า

ร่วมพธิีหลายท่าน จึงขอแจ้งให้ผู้มหีนา้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับเสด็จฯโดยเฉพาะหนว่ยงานในพืน้ที่ 

ขอให้ปฏิบัติหนา้ที่และเตรยีมความพร้อมทั้งสถานที่ หน่วยงานและบุคคลากร ในทุก ๆ ดา้น โดยขอให้

ศกึษาหมายกําหนดการที่ได้รับแจ้งอย่างรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ให้ดทีี่สุด  

2. ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ติดตามงานด้านการปูองกันและควบคุมไฟปุาที่จังหวัดน่าน ขอใหห้ัวหนา้หนว่ยส่งเสริมการ

ควบคุมไฟปุาทุกหน่วยเข้าร่วมในพิธีทุกหนว่ยด้วย 

                3. คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 500/2559 ลงวันที่ 6 

ธันวาคม พ.ศ.2559 ให้นายสมหวัง  เรืองนิวัตศิัย ไปปฏิบัติงานที่สํานักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชยีงใหม่) ซึ่งคาดว่าจะเดินทางไปรับตําแหน่งในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 และจะต้องมาเตรียมการ

รับเสด็จที่จังหวัดตากอีกครั้งในวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559         

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                      ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจําเดือนของสํานักจัดการทรัพยากร

ปุาไม้ ที่  ๔ (ตาก) ครัง้ที่ 6/๒๕๕9  เมื่อวันที่  17 พฤศจกิายน  ๒๕๕9    

          -มีแก้ไข หน้าที่ 9 ข้อ  2.2  “ถ้าพบว่ามีการบุกรุกหลังปี พ.ศ.2557 ต้องดําเนนิคดี โดย

ไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้ยากไร้ ยากจนหรอืนายทุนผู้มอีิทธิพล”                            

 

   -5 - 

 

 

 

 

 

 

 

/มตทิี่ประชุม... 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมประจําเดือนของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๔ (ตาก)  

   ครั้งที่ 6/25๕9   เมื่อวันที่ 17  พฤศจกิายน  ๒๕๕9  

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องติดตามผล การดําเนินงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุม

ประจําเดือนของ สํานักฯ  ๔ (ตาก)  ครั้งที ่6/๒๕๕9  เมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน ๒๕๕9  

 ส่วนอํานวยการ  

นายนที  เสนีวงศ ์ณ อยุธยา   เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน   แทน ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

1.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

                 -  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ปัจจุบัน ณ 

วันที่  9  ธันวาคม  5559  สรุปดังนี้  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงาน ทั้งสิ้น 66,745,170.00 

บาท  ทําการเบิกจ่าย แล้ว จํานวน 3,295,146.30 บาท  เบิกจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 4.94  และงบประมาณ

ได้รับจัดสรรตาม ง.241 ทั้งสิ้น  49,124,333.35 บาท ทําการเบิกจ่ายแล้ว 3,295,146.30 บาท 

เบิกจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 6.7    

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่แจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

  ส่วนอํานวยการ  

นางสาวสมรัก  เจนด ี นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ หัวหนา้ฝาุยบริหารทั่วไป สว่นอํานวยการ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

  -ได้รับหนังสือกรมปุาไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1601.3/20959 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

แจ้งให้ทราบว่า กระทรวงฯ ได้กําหนดจัดโครงการข้าราชการขอลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน

ระหว่างวันที่ 16 – 24 มกราคม 2560 จํานวน 89 คน ณ วัดในเขตกรุงเทพหรอืปริมณฑล ทั้งนี ้  

กรมปุาไม้ สามารถเสนอรายชื่อได้ จํานวน 16 คน ดังนี้ 

  1. ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจา้งประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของสว่นราชการ 

หนว่ยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ คราวละ 9 วัน จํานวน 2 

คราว โดยไม่ถอืเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ   

2.การใชส้ิทธิลาตามข้อ 1 ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ 

ลูกจา้งประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบท 

ระหว่างรับราชการมาแล้ว และสามารถจะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรใีน

ครีง้นี้ได้อีก 
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/3.ข้าราชการ... 

 

 



 

 

 

 

3.ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจา้งประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของสว่นราชการ 

หนว่ยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบท

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ไม่มผีลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต 

        4. ผูล้าอุปสมบทต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หนว่ยงานภาครัฐหรอื

ภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน ภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการ

แตไ่ม่เกิน 9 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว     

                 สําหรับผู้ที่สนใจ ให้ส่งรายชื่อได้ที่ส่วนอํานวยการภายในวนันี้ โดยทางสํานักฯ จะได้

รายงานให้กรมปุาไม้ทราบภายในวันนี้เช่นกัน 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ – ไม่มี 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

           ส่วนจัดการปุาชุมชน – ไม่มี                         

                 มติท่ีประชุม  รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  ทําหน้าที่ผูอ้ํานวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและ           

ควบคุมไฟปุา 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

                     1. ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาได้รับแผนงานด้านการปูองกันรักษาปุาเกือบ

ครบถ้วน ขอให้ทุกหนว่ยปูองกันฯ เรง่รัดการปฏิบัติงาน เนื่องจากช่วงนีจ้ะมีวันหยุดหลายวัน การเตรยีม

ความพรอ้มในการปูองกันรักษาปุา การดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ขอใหทุ้ก

หนว่ยปูองกันฯ เตรยีมความพร้อมในช่วงวันหยุดต่อเนื่องด้วย   และสําหรับหน่วยปูองกันฯ ที่อยู่ในพื้นที่

อําเภอแมส่อด อําเภอแมร่ะมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ อําเภออุ้มผาง ทุกหน่วยฯ ให้เตรยีม

ความพรอ้มในทุก ๆ ดา้น ทั้งสถานที่และบุคคลากร ตั้งแตว่ันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป และใน

วันที่ 18- 22 ธันวาคม 2559 ให้ช่วยกันปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีอย่างเต็มความสามารถ  

         2. งบประมาณของสว่นปูองกันฯ มาแล้วประมาณร้อยละ 20 ขอให้ทุกหนว่ยเร่งรัดการ

เบิกจ่ายด้วย สําหรับแผนงานในปี 2560 จากที่ได้แจ้งไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ภารกิจเดิมคอื                       

   2.1.การทวงคืนผืนปุาจากผู้บุกรุกปลูกยางพารา    

                           2.2. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปุาไม้ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่งจะต้อง

ดําเนนิการตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง  
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/2.3 การตรวจสอบ... 

 

 

 



 

 

 

 

    2.3. การตรวจสอบกรณีบ้านพักตากอากาศ รีสอรท์ โรงแรม ที่บุกรุกปุาสงวนฯ  

     2.4.การปูองกันรักษาปุาโดยรวม  

3. รายงานสรุปผลสถิตคิดี ประจําเดือนพฤศจิกายน  2559 ดังนี้ 

      3.1. จังหวัดตาก  จํานวน  16  คดี  ผูต้้องหา 7 คน   ยึดไม้สักท่อน 1 ท่อน ปริมาตร  

0.09 ม.๓  ไมส้ักแปรรูป 140 แผ่น/เหลี่ยม  ปริมาตร  4.00 ม.๓  ไมก้ระยาเลยท่อน 315 ท่อน  ปริมาตร  19.88 

ม.๓ ไมก้ระยาเลยแปรรูป 138 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  3.30 ม.๓  พื้นที่ปุาถูกบุกรุก จํานวน 23- 1- 18  ไร่  

 คดีไม้ จํานวน 12 คดี คดีพื้นที่ จํานวน 3 คดี คดีเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 คดี ผู้ตอ้งหา 2 คน ถ่านไม้ 122 กก.

อุปกรณ์การกระทําผิด  รถไถนาเดินตาม 1 คัน รถยนต์บรรทุกสิบล้อ 1 คัน รถแทรกเตอร์ล้อยาง 1 คัน อื่น ๆ  

22 รายการ  40 ชิน้ 

                 3.๒. จังหวดัสุโขทัย จํานวน  1  คดี ยึดไมส้ักแปรรูป 20 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  0.42 ม.๓  

อุปกรณ์การกระทําผิด  อื่น ๆ 1 รายการ 1 ชิน้   

                3.๓. จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน  5 คดี  ผูต้้องหา 1 คน ยึดไม้สักท่อน 160 ท่อน ปริมาตร  

6.45 ม.๓   ไมส้ักแปรรูป 9 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  0.22 ม.๓ ไมก้ระยาเลยท่อน 79 ท่อน  ปริมาตร  5.07 ม.๓ 

พืน้ที่ปุาถูกบุกรุก จํานวน 9- 3- 70  ไร่  คดีไม้ จํานวน 3 คดี ผู้ตอ้งหา 1 คน คดีพื้นที่ จํานวน 2 คดี ไม่มี

ผูต้้องหา อุปกรณก์ารกระทําผิด รถไถนาเดินตามพร้อมสาลี่พ่วง 1 คัน รถยนต์ 1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์พรอ้มบารแ์ละโซ่ 

1 เครื่อง อื่น ๆ  4 ชิน้  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                   กลุ่มวจิัยและพัฒนาการปุาไม้ – ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

   ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

 นายสมเกียรติ  เยอเจริญ นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  ทําหนา้ที่ผู้อํานวยการส่วนสง่เสริมการ

ปลูกปุา  

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

   1.ขอให้ หัวหนา้หนว่ยฟื้นฟู/โครงการ/สวนปุา  ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหนา้ที่พัสดุเพื่อจะได้

จัดทําคําสั่ง และสามารถแจง้ได้ภายในวันนีไ้ด้ที่ส่วนสง่เสริมการปลูกปุา ขอความเร่งด่วนในการ

ปฏิบัติดว้ย  

   2.  ขอเชญิ หัวหนา้หนว่ยฟื้นฟู/โครงการ/สวนปุา  เข้าร่วมประชุมในพฤหัสบดีที่ 15 

ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) เวลา 10.00 น. โดยจะมี

เรื่องสําคัญที่จะทําการแจ้งในที่ประชุม ขอใหทุ้กท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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/ส่วนโครงการ... 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนโครงการพระราชดําริฯ  

นายเอกพร  กันโต นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  ทําหนา้ที่ผู้อํานวยการส่วน โครงการพระราชดําริฯ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

- หัวหนา้โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมาร ีทั้ง 4 อําเภอ  ที่ได้รับแผนฯ และมีคําสั่งให้ปฏิบัติงาน ให้รบีดําเนนิการโดยด่วน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

กลุ่มประสานงานฯ 

                      นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา  นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ  ทําหนา้ที่ หน.กลุ่มประสานงานฯ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

- กลุ่มประสานงานฯ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดตาก จํานวนทั้งสิน้ 83,000,000.00 

บาท โดยได้ประสานงานกับทางผู้วา่ราชการจังหวัดตากซึ่งจะต้องมีการปรับแผนในบางสว่น จงึขอให้เจา้หนา้ที่

ที่ได้รับคําสั่ง เร่งรัดในการปฏิบัติงาน เช่นกัน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ศูนยป์ุาไม้จังหวัดตาก 

นายสมเกียรติ อภินันทโน  เจา้พนักงานปุาไม้อาวุโส  ทําหนา้ที่ปุาไม้จังหวัดตาก  

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

  -ขอรายงานผลการปฏิบัตงานของศูนย์ปุาไม้จังหวัดตาก ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

   1.1 ผล รับ- ส่ง – เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จํานวน 50 เรื่อง   

                 ปฏิบตัิงานด้านอื่น ๆ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ศูนยป์ุาไม้จังหวัดสุโขทัย  

นายชาติชาย ชื่นบาน   เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส  ทําหนา้ที่ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

  1 .วันที่ 16 ธันวาคม 2559 พลโทชวลิต  พงษ์พิทักษ์ รองผู้อํานวยการศูนย์ ประสานงาน

ปฏิบัติที่ 4 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ จะเดินทางมาติดตาม 

รับทราบปัญหาประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพลังงาน ในท้องที่จังหวัดสุโขทัย 

โดยได้เข้าร่วมประชุมรว่มกับ กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (พันเอกบุญประสิทธ์  มสีอาด) เป็นประธาน ได้ 

แจ้งศูนย์ฯ ให้ประสานงานกับหัวหนา้หนว่ยปูองกันรักษาปุาในพืน้ที่ทุกหน่วยร่วมให้การต้อนรับและชีแ้จง

ปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนแมบ่ท ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ดูงานด้วยในช่วงบ่าย 
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/2.จากการที่.. 

 

 

 



 

 

 

 

   

2.จากการที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของสํานักฯ ในเรื่องของการประกวดเกษตรกร

ดีเด่นระดับภาค ที่กรมปุาไม้ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ (นางอํานวยพร  ชลดํารงค์กุล) เป็นประธาน 

และผูอ้ํานวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุาของสํานักฯ ที่ผู้อํานวยการสํานักที่ได้รับมอบหมายทุกส่วน เป็น

คณะกรรมการ ซึ่งสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้มี่ 4 (ตาก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับการประสานงาน

จากคณะกรรมการฯ จะมาตรวจพื้นที่จริงในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดสุโขทัย จงึขอนํา

เรียนผูอ้ํานวยการสํานักฯ และ ผูอ้ํานวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปุาทราบ 

3.ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 

2559  ดังนี้ 

       3๑.งานธุรการ        

- รับหนังสอื     120  เรื่อง 

       - ส่งหนังสือ  95  เรื่อง   

             3.2 งานบริการด้านปุาไม้ 

 -ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท    จํานวน  10 ราย  

   3.๓.  ผลผลิตสวนปุา        

          - ทะเบียนสวนปุา (สป.๓)  - ราย เนือ้ที่ - ไร่                  

 - สป.13 จํานวน  - แปลง รวม - ต้น           

                  - สป. ๑5  จํานวน  - ท่อน   ปริมาตร  - ม.๓   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ประธาน 

 -ขอขอบคุณปุาไม้จังหวัดสุโขทัยในเรื่องของเกษตรกรดีเด่น จนสามารถได้รางวัล

ชนะเลิศระดับภาค โดยในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ขอใหเ้ตรียมข้อมูลใหพ้ร้อม 

ศูนยป์ุาไม้จังหวัดกําแพงเพชร 

 นายเสน่ห์  นวลสี   นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ ปุาไมจ้ังหวัดกําแพงเพชร   
-ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปุาไม้จังหวัดกําแพงเพชรประจําเดือน

พฤศจกิายน 2559  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ 

      ผล รับ – ส่ง - เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จํานวน 178 เรื่อง  

และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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/1.2 งานส่งเสริม ... 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑.2 งานส่งเสริมการปลูกปุา         

 -กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลติสวนปุา    

          ผล-  

  -กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปุาไม้ 

ผล –  

 -กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   ผล –      

     -กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพืน้ที่ปุาเศรษฐกิจ (พพศ)              

ผล – 

1.3 งานจัดการปุาชุมชน  

ผล –เข้าร่วมประชุมระดับอําเอ ตําบล หมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงทําความเข้าใจเพื่อจัดตั้ง  

ปุาชุมชน จํานวน 3 อําเภอ 

    -การส่งเสริมประสานงานและประชาสัมพันธ์ จํานวน 15 หมูบ่้าย  

   -รับจัดทําคําขออนุญาตจัดทําโครงการปุาชุมชน จํานวน 12 หมูบ่้าน        

 1.4  งานปูองกันรักษาปุา 

              ผล  1. สรุปผลคดีประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จํานวน 6 คดี 

      2. ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดนิกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครอง  จํานวน 2 ราย  

        3. ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จํานวน - ราย  

      4. ตรวจวัดประทับตราไม้เพื่อยกเว้นค่าภาคหลวง และหรอืบํารุงปุา จํานวน 1 ราย  

        5. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จํานวน – ราย 

 1.5 งานจัดการที่ดินปุาไม้ 

ผล –ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  

1.6 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน - ราย  

   -ขอความรว่มมอืตรวจสอบที่ดนิ จํานวน 6 ราย  

                 ผล   – เมื่อวันที่ 22 พฤศจกิายน 2559 เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกําแพงเพชร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง

ประชุมซุ้มกอ ชัน้4  ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร 

 - เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

กําแพงเพชรและหัวหนา้ส่วนราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชัน้4  

ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร 
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/มตทิี่ประชุม ... 

 

 



 

 

 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ –ไม่มี  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

          หนว่ยงานอื่น ๆ –ไม่ม ี  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  ส่วนอํานวยการ –ไม่ม ี

          ส่วนจัดการที่ดนิปุาไม้ –ไม่ม ี

ส่วนจัดการปุาชุมชน –ไม่ม ี

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา –ไม่ม ี

ส่วนจัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ – ไม่มี 

กลุ่มวจิัยและพัฒนาการปุาไม้  –ไม่มี                 

ส่วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ  –ไม่ม ี

                       กลุ่มประสานงานแผนพัฒนาจังหวัดฯ –ไม่มี 

          กลุ่มกฏหมาย–ไม่ม ี                    

                  ศูนย์ปุาไม้จังหวัด ทั้ง ๒ ศูนย์ –ไม่ม ี

                  ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแหง่ชาติ – ไม่มี 

                  หนว่ยงานอื่น ๆ –ไม่ม ี

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ   

ส่วนโครงการพระราชดําริฯ  

นายเอกพร  กันโต นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ  ทําหนา้ที่ผู้อํานวยการส่วน โครงการพระราชดําริฯ 

                                       -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยจะเสด็จทรงมาปฏิบัติพระราช

กรณียกิจ ในพืน้ที่จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เสด็จถึงสนามบินแม่สอด อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก  

ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก  

  2.วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เสด็จทรงงานท้องที่อําเภออุ้มผาง และอําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก 
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/3. วันที่ 20... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


