
 รายงานการประชุม 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่3/๒๕60 

เม่ือวันที่  16 สิงหาคม  2560  เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนยฝึ์กอบรม ที่ 5 (ตาก) 

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

ผู้มาประชุม 

1.  นายชิษณุ      วงศ์นนท ิ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก       

2. นางขนิษฐา            ศรีทอง    แทน ผอ.ส่วนอ านวยการ 

  3.  นายฐิติ       ตระกูลเลิศรัตน์  ผอ.ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้    

  4.  นายจีระ   ทรงพุฒิ   ผอ.ส่วนจัดการปุาชุมชน  

  5.  นายนฤพนธ์   ทิพยม์ณฑา   ผอ.ส่วนปูองกันไฟปาุและควบคุมไฟปาุ 

หน.กลุ่มประสานงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6.  นายเอกพร  กันโต   ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริฯ   

         รกท. ผอ.ส่วนเสริมการปลูกปุา  

 7. นายสมเกียรติ   อภินันทโน  ปุาไม้จังหวัดตาก 

 8.  นายชาติชาย  ช่ืนบาน   ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

 9.  นายเสน่ห ์  นวลส ี  ปุาไม้จังหวัดก าแพงเพชร  

 10.  นางสาวสมรัก  เจนด ี  ส่วนอ านวยการ  

11. นางสาวสุภาพ  เทศด ี  ส่วนอ านวยการ 

12. นางสาวฉันทนา  มีลักษณ ์ ส่วนอ านวยการ 

13. นายสุทธิศักดิ ์ ก้อนแก้ว  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

14  นายนพดล   ส ามกองาม  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

15. นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา   

16.  นายมนตร ี  ค าประเสริฐ  ส่วน ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ  

17.  นายสมจิตร  ตะเภา   ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ  

         แทน หัวหน้าฝุายปอูงกันรักษาปุา  

18.  นายคัมภีร ์  รู้คุณ   ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ    

19.  นายนพพงศ์   บุญชูดวง  ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ    

 20.นายเรืองวทิย ์ วังคีร ี  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

21. นายอรัญ   อรุณแจ้ง  ศูนยป์ุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

22. นางสาวกาญจนา  ศรเทียน   ศูนยป์ุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

-ฉบบัร่าง- 

/23. นายสุรัตน์... 

... 



 

 

 

 

23.นายสุรัตน ์  หงษ์สระแก้ว  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.1 (ม่อนกระทิง)    

24. นายวรกิจ   โตจ าเริญ  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.20 (แม่ต้าน) 

หน.สายตรวจฯ สายที่ 1    

         หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บา้นห้วยปลากอง 

 25. นายสาหยุด  จีบโจง   หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.3 (แม่ตะวอ)  

 26. นายอภิวัฒน ์  นาคเปรม  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.4 (แม่อุสุ)  

หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.14 (แม่เงา) 

27. นายวโิรจน ์  ธิการ   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.5 (ห้วยไม้แปูน) 

หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุา ที่ ตก.29 (ยางใหญ่)      

       ชุดปฎิบัติการปุาไม้บา้นแม่กุหลวง  

28.  นายฉันทวัสส ์  อ่ิมเนย    หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.6  (ร่มเกล้า) 

        หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.28 (วาเลย์) 

        หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บา้นห้วยแล้ง 

หน. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปาุแม่ระมาด 

29. นายไสว   ตุ้ยดา   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  

หน. หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.27 (มิตรภาพ) 

30. นายคงฤทธิ ์ อินรัญ   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.9 (แม่จะเรา)  

หน. หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)   

หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บา้นวังผา 

หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปาุแม่สอด  

 31. นายสิทธพิล  วงศ์วิฑูรวัฒนะ  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.๑0 (ท้องฟาู) 

 32. นายสุรเชษฐ ์ ธรรมชัย  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด) 

 33. นายณรงค ์  คงปาน   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.๑2 (สามเงา) 

หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.๑6 (เด่นไมซุ้ง) 

34. นายก้องกิตติพัศ  พชัิยณรงค ์  เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 

       หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.๑8 (ผาลาด) 

       หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.22 (โปุงแดง) 

       หน.หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟปาุตาก  

35. นายพลพจน ์ แ สนเมือง  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.23 (ประจ ารักษ์)  

36.  นายสวา่งวงษ ์ เจนอักษร  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.24 (วังเจ้า)  

-๒ -     

 
 
 
 
 
 
 
 

/37. นายสุวรรณ... 

... 



 

 

 

 

37. นายสุวรรณ  ทะวะดี   แทน หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.25 

(ทรัพย์สมบูรณ์)  

38. นายทวีป   ยุหลง   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) 

39. นายอนวัช   ลิปกิรโกศล  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.2 (บ้านใหม่) 

       หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.3 (ลานหอย) 

40.  นายพนม   กระจ่างยุทธ  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.7 (ห้วยทรวง)

41.  นายนิเวช   จ อมประเสริฐ  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.๘ (ห้วยไคร้)  

42.  นายอดีต   รุ่งพรหม  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.๙ (หนองยาง)  

43.  นายด ารง   มันทะต ิ  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.๑1 (แม่เทนิ) 

44.  นายฐานันดร  สอน สา   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.12 (ดอนระเบียง) 

       หน.ชุดปฏิบัติการปุาไม้บา้นสุเม่น   

45. นายวัฒนา   ผันน้อย   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ (กพ)1 (น้ าดิบ)  

          หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ กพ.2 (โกสัมพ)ี 

       หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2   

46. นายเสกสรร  กันโต   หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 

หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปาุก าแพงเพชร  

47. นายมานะ   ภาระการ  หน.หน่วยปอูงกันร้กษาปุาที่ กพ.4 (หนองเตาอิฐ) 

48. นายสราญรมย ์ หอมนาน  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ กพ.5 (ปางมะคา่)  

49. นายนพรัตน ์ ขวัญ แสน  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ กพ. 6 (น้ าดิบมะพร้าว) 

50. นายประจักษ ์ สุวรรณเดช  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม  

      หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ กพ.8 (เพชรนิยม).  

51. นายศักดิ์สิทธิ ์ ขยายเสียง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก   

52.  นายพิสิษฐ ์ สอนไว   หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย   

53.  นายวชัิย   วใิจค า   หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร   

54.  นายศิริศักดิ ์  ทนงรบ    หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก    

55. นายสมเกียรต ิ เยอเจริญ  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ ปุาห้วยทรวงฯ 

 จ.สุโขทัย  

56. นายสมบูรณ ์ พ รหมปัญญา  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่ประดาง -  

วังก์เจ้า  ที่  5 

57. นายวัชรินทร ์ เหล่า โก้ก  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  18 

58. นายมณีโชต ิ  ฉกรรจ์ศิลป ์  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่สอด ที่  2 

-๓-         

 
 
 
 
 
 
 
 

/59. นายสมศักดิ ์

 



 

 

 

 

59. นายสมศักดิ ์  ตะเภา    หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  9 

60. นายสนธยา   วงษ์เมือง  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ ปุาท่าสองยาง  

      ที่ 4 จ.ตาก 

61. นายสังวร   ใ จขัน   แทน หน.สถานีวนวัฒนวจิัยลานสาง จ.ตาก 

       แทน หน.ศูนยว์จิัยผลิตผลปุาไม้สุโขทัย   

62.  นายสุรศักดิ ์ สายวา   แทน หน.สถานีวนวัฒนวจิัยก าแพงเพชร   

63. นายศราวุธ   แปลงประวัต ิ หน.ด่านปุาไม้สุโขทัย 

64. นายจิรศักดิ ์ วัฒนจรัสพงศ ์ หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปาุสุโขทัย 

พนักงานราชการ 

65. นางนพภาภรณ ์  เลิกสายเพ็ง  ส่วนอ านวยการ 

66.  นายบรรเจิด   วันฟั่น   ส่วนอ านวยการ  

67.นายกฤษดา   สมานไทย  ส่วนอ านวยการ 

พนักงานจ้างเหมา  

68. นางสาวสุชาดา  จันตะวงศ ์ ส่วนอ านวยการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอ่ืนๆ  .  

1. นายนที  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา    

2. นายเทศา  พสกภักดี                 

3. นายยุทธ  กุณา  

4. นายวโรธัช  นะทีสี  

5. นายพิพัฒน์  เกตุดี  

6. วา่ที่ร้อยตรีค าใส  บ ารุงภักดี      

7. นายวภัิทร  ชาวนาผล          

8  .หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.5 (วังลึก) 

     หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.6 (ลานกระบอื) 

9. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่สอด ที ่13,17 

10. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาท่าสองยาง ที ่1,12 

11. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่ละเมา ที ่1  

12. หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่ระมาด ที่ 1,3,4,6,8,14,21,23,24 

13. หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่กลองและปุาอุ้มผาง ที่ 6 จ.ตาก 

14 หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่สิน ปุาแม่สาน และปุาแม่สูงฝ่ังซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 

15.  หน.สวนปุาคลองวังก์เจ้าคลองสวนหมาก จ.ก าแพงเพชร     

-๔-   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

/16 หน.ด่านปุาไม้ 
 

 



 

 

 

 

16. หน.ด่านปุาไม้ตาก  

เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น.  

-ประธานกล่าวเปดิประชุม และแนะน าตัวข้าราชการยา้ยมาใหม่ จ านวน 1 ท่าน คอื นาย

สุทธิศักดิ์  ก้อนแก้ว  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  และได้ด าเนินการตามระเบียบ

วาระดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.เรื่องการปลูกปุาเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ ในส่วนของส านักฯ 4 (ตาก) ได้

ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 3 จังหวัด เม่ือวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  ซ่ึงในส่วนของจังหวัดตากจัดขึ้น ที่

บ้านท่าตะคร้อ หมูท่ี่ 5 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพราะถือวา่โครงการนีถ้ือเป็นและระเบียบของกรม

ปุาไม้ที่จะต้องรณรงค ์และเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกปุาทั่ว

ประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ 

2.นโยบายของรัฐมนตรีที่ได้สั่งการในการที่จะท าปุาในเมืองหรือเรียกอีกช่ือวา่สวนปุาแบบ

ประชารัฐ ขอให้ศูนยป์ุาไม้จังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ส ารวจพื้นที่ที่เป็นลัษณะคล้ายปาุในเมืองแต่ต้องเป็นที่

สาธารณะ จังหวัดละ 1 แห่ง จัดเป็นสวนปุาประชารัฐหรือปุาในเมือง 

3.ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะท าการตรวจสอบ

แผนงานและงบประมาณการปลูกปุาปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2560 โดยจะขอทราบผลภายใน 15 วัน  

จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและจัดท ารายงานในปีงบประมาณพ.ศ.2559 แสดงผลงานในการ

ปลูกเป็นอยา่งไร 

4.การเร่งรัดการเบิกจ่ายซ่ึงก็ได้ท าการเร่งรัดกันมาทั้งของกรมปุาไม้และทางจังหวัดโดยให้

เตรียมการเพื่อที่จะท าสัญญาโดยพระราชบัญญัติในการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่จะด าเนินการในวันที่ 23 

สิงหาคม 2560 นี ้ และผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ (นางอ านวยพร  ชลด ารงคก์ุล) ได้สั่งในเรื่องของการท า

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเพราะใกล้จะสิน้ปีในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ปรับปรุง website โดยปรับปรุง

ให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 คอืการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  

5.การตัดต้นยางท้องที่จังหวัดสุโขทัยในวันที่ 8 กันยายน 2560 เนือ้ที่ประมาณ 2,000 

ไร่ เกี่ยวกับก าหนดการและรายละเอียดที่ชัดเจนอาจต้องรอทางกรมปุาไม้ก าหนดอีกครั้งหนึ่ง โดยมีอธิบดี

กรมปุาไม้เข้าร่วมในโครงการนี้ 

6.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ขาดแคลนแหล่งน้ าบาดาลที่ส าหรับใช้ ขอให้ท าการแจ้งให้ทาง

ส านักฯ ทราบ เพื่อส านักฯ จะได้รวบรวมแจ้งให้ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้ทราบเพื่อจะได้ประสานทางส านักน้ าบาดาลเพื่อจะได้น าเขา้แผนไวก้่อนเพื่อที่จะได้ได้ด าเนินการต่อไป 

/มติที่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                      ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 2/๒๕60  เม่ือวันที่  28 มิถุนายน  ๒๕60 

          หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 1  ขอ้ 4  “ใฝุในจริยธรรม” แก้ไขเป็น “ใฝุดีจริยธรรม” 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๔ (ตาก)  

   ครั้งที่ 2/2560   เม่ือวันที่  28  มิถุนายน  ๒๕60  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตามผล การด าเนินงานตามขอ้สั่งการและมติที่ประชุม

ประจ าเดือนของ ส านักฯ ๔ (ตาก) ครั้งที ่2/๒๕60เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕60  

 ส่วนอ านวยการ  

นางขนิษฐา  ศรีทอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

1.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

                 - การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิน้ 139,222,322.-

บาท งบประมาณเบิกจ่าย 98,900,980.21 บาท งบประมาณคงเหลือ 40,321,341.79 บาท  คดิเป็นร้อย

ละ 71.03    

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ส่วนอ านวยการ  

  1.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 

นางสาวสุภาพ  เทศดี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ท าหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   คอื 

-ขอช้ีแจงตามหนังสือคณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว

0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560  

ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการดังนี ้ 

1.การทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 13 วรรคแรก ให้ถือวา่ทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อคณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ ที่ 2 
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/2.หลังจากทราบ... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.หลังจากทราบยอดเงินตามขอ้ 1 แล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการแผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

จนถึงขัน้ตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไวก้่อนได้  เวน้แต่ข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือให้

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 

3.ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุก าหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างไวด้้วย

วา่การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างครั้งนีจ้ะมีการลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ

การจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

4.ในการบันทึกขอ้มูลในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภารรัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Government 

Rorcurement : e – GP) ส่วนราชการสามารถด าเนินการบันทึกขอ้มูลโครงการจัดซ้ือจัดจ้างได้ทันที 

ประกอบกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ และกฏกระทรวง 

7 ฉบับ ซ่ึงเป็นกฏหมายภายใต้พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างอยูร่ะหว่างการประกาศใช้ จึงขอให้ทุกส่วนฯ เร่ง

ด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุก าหนด 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 ประธาน 

  -ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เตรียมตัวด าเนินการ  หากหน่วยงานใดมีปัญหาให้

รีบรายงานให้ทราบโดยด่วน เพื่อที่จะได้ช่วยกันพจิารณาแก้ไขให้ทันเวลา 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   คอื 

นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์   นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้    

         -น าเสนอการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2560ของส่วน

จัดการทีดินปุาไม้ในรูปแบบของ Power Point    

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

           ส่วนจัดการปุาชุมชน  

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   คอื 

นายจีระ  ทรงพุฒิ  รักษาการนักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน         

  1.เม่ือวันที่ 12 สิงหาคม  2560  ส่วนจัดการปุาชุมชน และหน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ ตก.8  

(แม่ละเมา) ร่วมกับมูลนิธอุิทกพัฒน์ ร่วมกันประชาคมที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ในวาระที่เกี่ยวข้องกับ 
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/ทางกรมปุาไม้... 

 

 

 



 

 

 

 

ทางกรมปุาไม้  คอืชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต าบลแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความประสงคข์อ

ด าเนินการจัดตั้งปุาชุมชนในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ ในที่ประชุมได้มีการลงมติ ให้

ด าเนินการตามตามวัตถุประสงค ์ซ่ึงขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของการด าเนินการตามขัน้ตอนของการจัดตั้งปุาชุมชน 

ซ่ึงได้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคอื ส่วนจัดการปุาชุมชน ส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) , เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์ุาและพันธุ์พชื, เจ้าหน้าที่ทหารของ มทบ.  

310 , อบจ.ตาก และประชาชนจากชุมชนบ้านห้วยปลาหลด  

2.วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2560 ได้เข้าร่วมท าสารคดีกับกิจกรรมของปุาชุมชนกับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ที่ปาุชุมชนบ้านแม่กึด้หลวง โดยสารคดีจะ

ท าการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ประธาน 

  -จากการที่เข้าประชุมผู้บริหารกรมปุาไม้ ท่านอธิบดีกรมปุาไม้ได้ให้นโยบาย ให้ทุกส านักฯ จัด

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของส านักฯ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น กฏกระทรวงที่ 43  สค.1  ไม้พะยูง การเพาะช า การปลูก

ปุาและอีกหลาย ๆ เรื่อง ซ่ึงเจ้าหน้าที่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในแต่ละส่วน หรือปฏิบัติแบบบูรณาการ โดย

เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ ไมว่า่จะอยูใ่นส่วนไหนก็ตามเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยต้องการ

บุคคลากรที่สามารถปฏิบัติงานแบบบูรณาการได้ ในการประชุมคราวหน้า จะให้แต่ละส่วนของส านักฯ จัด

เจ้าหน้าที่มาอธิบายการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนที่ได้ปฏิบัติ ซ่ึงจะได้ก าหนดให้แต่ละส่วนก าหนดหัวขอ้ในแต่

ละส่วนมาอธิบายหรือบรรยายให้ฟังในการประชุมในแต่ละเดือน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ 

นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ  ท าหน้าทีผู้่อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและ

ควบคุมไฟปาุ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื 

          1. ขอ้ก าหนดฉบับที่ 20 พ.ศ.2559 วา่ด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เครื่องจักร สาระส าคัญคอื  จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้อ่ืน ๆ อีก 13 

ชนิด คอื ไม้ยูคาลิปตัส ไม้สะเดาเทียม ไม้สนทะเล ไม้สนปฏิพัทธ์ ไมก้ระถินณรงค ์ไม้กระถินเทพา  

ไม้กระถินยักษ์ ไมม้ะพร้าว ไมม้ะขาม ไม้มะไฟบา้น ไม้มะปรางบ้าน ไม้จามจุรี  ไม้ตาลที่ปลูกขึ้นมาในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตต่าง ๆ กรมปุาไม้มีหนังสือลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560ให้ถือปฏิบัติ ดังนี ้
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/1.1 เม่ือผู้... 

 

 

 



 

 

 

 

             1.1 เม่ือผู้ได้รับอนุญาตได้น าไม้ทัง้ 14 ชนิด ดังกล่าวข้างต้นเคลื่อนออกจากสถานที่ที่

ได้รับอนุญาตต้องออกหรือก ากับไม้แปรรูปให้ถูกต้องตามความจริงทุกครั้งที่มีการแปรรูปไม้ทัง้ 14 ชนิด  

เคลื่อนที่ออกจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

     1.2 ไม้สักที่เคลื่อนออกจากที่ตั้งสถานที่รับอนุญาตแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรต้องออก

หนังสือก ากับไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐ์กรรมผลิตแผ่นใยไม ้แผ่นใยไมอั้ด ( Fiber bord) แผ่น

ช้ินไม้อัด  Fiber bord ไม่สามารถน าช้ินไม้อัดเคลื่อนที่จากที่ได้รับอนุญาติได้ ดังนั้นให้ก าชับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้อกฏหมายและกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

      1.3 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้องท าบัญชีแปรรูปไม้ให้ถูกต้องตามความจริง

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่มีการการซ้ือไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะไม้ ทั้ง 13 ชนิดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2537  

 2. การตัดฟันแปลงปลูกยางพาราที่ผิดกฏหมาย  สืบเนื่องจากท่านผอ.ส านักฯได้ไป

ตรวจสอบพื้นที่ที่ปลูกยางพาราที่คดีสิ้นสุดแล้ว ให้ออกจากพื้นที่ หรือคดีที่ไม่มีผู้ต้องหาท่ีคดีสิ้นสุดแล้ว ที่

ทางส านักฯ จะเริ่มปฏิบัติการตัดฟันในวันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จะขอแยกการปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.1.จังหวัดสุโขทัย จ านวน 18 แปลง เนือ้ที่ 1,986 ไร่ 

2.1.จังหวัดตาก จ านวน 3 แปลง เนือ้ที่  334 ไร่ 

2.3.จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  1 แปลง เนือ้ที่ 28 ไร่ 

ทุกพื้นที่นีจ้ะมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกด าเนินการหมายแนวเขตพื้นที่ที่จะด าเนินการและจัดท าแผนที่มาตรา

ส่วน 1:4.000 และก าหนดจุดพกิัดที่จะตัดฟันเพื่อที่จะได้ด าเนินการให้ถูกต้อง และขอให้ทุกหน่วยปอูงกัน

รักษาปุาเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่จาก  

กรมปุาไม้เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย 

3.ทางด้านผืนปุาด้านตะวันตก  ส านักฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์ุาและพันธ์พชื 

ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ซ่ึงได้ประชุมกันแล้ว จะร่วมกันปฏิบัติงานละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

4.รายงานสรุปผลสถิติคดี ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ 

      4.1. จังหวัดตาก จ านวน 9 คดี ยดึไม้สักท่อน 6 ท่อน ปริมาตร  0.49 ม.๓  พื้นที่ปุาถูก

บุกรุก จ านวน 45- 3- 47  ไร ่

       4.๒. จังหวดัสุโขทัย จ านวน  2  คดี พื้นที่ปุาถูกบุกรุก จ านวน 17- 3- 96  ไร ่ 

                4.๓. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  2 คดี พื้นที่ปุาถูกบุกรุก จ านวน 323- 3- 92  ไร่   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ประธาน 
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/จากการ. 

 

 

 



 

 

 

 

  -จากการประชุมที่กรมปุาไม้ จะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคอื ให้หน่วยปอูงกันรักษาปุาท า

หน้าที่เป็นปุาไม้อ าเภอ ท าการปฏิบัติหน้าที่ให้ลึกลงไปถึงระดับต าบล โดยจะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ ซ่ึง

จะมีโครงการน าร่องที่จังหวัดน่านแล้ว เรียกวา่ “น่านโมเดล”  โดยยดึเอาจังหวัดน่านเป็นหลัก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

   ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

นายเอกพร  กันโต  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ  ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

   -1 .กรมปุาไม้ก าหนดพื้นที่เปูาหมายในการปลูกฟื้นฟูในปีงบประมาณ 2560 ขอให้ผู้ที่

เสนอพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลูกฟื้นฟูสภาพปาุ ปี พ.ศ.2561 รีบด าเนินการจัดท ารายงาน

การส ารวจเบือ้งต้น ส่งส่วนส่งเสริมฯ โดยด่วน  

     2.การรายงานกิจกรรมปลูกปุาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอให้หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูฯ ที่

ได้รับงบประมาณประสานกับทางส่วนฯ หรือให้ดูในไลน์ของส่วนฯ เกี่ยวกับการรายงานกิจกรรมปลูกปุา ซ่ึง

จะมีแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ด าเนินการ คา่พกิัด ชนิดพันธ์ไม้ที่ปลูก

และผลการปลูกปุาอยูใ่นกระดาษแผ่นเดียว และขอให้ด าเนินการส่งโดยด่วน 

   3.กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ได้ประสานทาง

สถานีเพาะช ากล้าไม้ตาก ด าเนินการเพาะช ากล้าต้นดาวเรืองประมาณ 4,000 ถุง เพื่อส าหรับใช้ตกแต่ง

หรือประดับภายในส านักฯ ก่อนในวันพิธ ี

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ส่วนโครงการพระราชด าริฯ –  

นายเอกพร  กันโต  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริฯ 

        -น าเสนอการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนโครงการพระราชด าริ

ในรูปแบบของ Power Point     

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

กลุ่มประสานงานฯ–  

นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ  ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มประสานฯ  

  -ส าหรับเรื่องงบกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดตากขอให้ส่งแผนงานฯ ซ่ึงส านักฯ 4 (ตาก) ได้ส่ง

แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดตากในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 

โครงการ งบประมาณ 26,682,000 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดตาก 

นายสมเกียรติ อภินันทโน  เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส  ท าหน้าที่ปาุไม้จังหวัดตาก  
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/-มีเรื่องแจ้ง ... 

 

 

 



 

 

 

 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื 

  - ขอรายงานผลการปฏิบัตงานของศูนยป์ุาไม้จังหวัดตาก ประจ าเดือนกรกฏาคม 2560 

   1. งานธุรการ    

     1.1 ผล รับ -  ส่ง หนังสือ 105 เรื่อง     

2. งานบริหารด้านปุาไม้    

    2.1 ตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางที่ราษฏรขออนุญาตท าไม้ออก เพื่อไวใ้ช้สอย จ านวน  6 ราย 

      2.2 ร่วมตรวจสอบการขออนุญาตเกี่ยวกับไม้ทุกประเภท  จ านวน 7 ราย               

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย  

นายชาติชาย ชื่นบาน   เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส  ท าหน้าที่ปุาไม้จังหวัดสโุขทัย 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื  

1.ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยป์ุาไม้จังหวัดสุโขทัย ประจ าเดือนกรกฏาคม  

2560 ดังนี้ 

 1. งานธุรการ    

1.1 ผล รับหนังสือ 195 เรื่อง ส่งหนังสือ 150 เรื่อง  

   2. งานบริการด้านปุาไม้  

   -ตรวจสอบกิจกรรมอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  จ านวน 10 ราย  

   -ส ารวจต้นไมใ้นเขตทางหลวง จ านวน 2 ราย   

   3. ผลผลิตสวนปุา  

   -ทะเบียนสวนปุา (สป.3) – ราย เนือ้ที่ – ไร ่

   -สป.13 จ านวน – แปลง รวม – ต้น 

   -สป.15 จ านวน – ท่อน รวม - ม.๓             

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 นายเสน่ห์  นวลสี   นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ ปุาไม้จังหวัดก าแพงเพชร   
-ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยป์ุาไม้จังหวัดก าแพงเพชรประจ าเดือนกรกฏาคม 

2560  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ 

ผล รับ – ส่ง  - เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 175 เรื่อง  และ  

ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

/1.2 งานส่งเสริม ... 
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๑.2 งานส่งเสริมการปลูกปุา         

 -กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือขา่ยเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปุา            

    ผล-ส ารวจขอ้มูลตลาดไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ จ านวน   3 ราย  

        -ส ารวจขอ้มูลตลาดไม้ จ านวน 3 โรงงาน 

-โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกต้นยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 

    ผล –  

-ส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ  

   ผล –  

     -กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการปลูกต้นไมเ้ศรษฐกิจ  

ผล –ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2559 จ านวน 20 ราย 

     -ส ารวจขอ้มูลด้านพื้นที่และก าลังผลิตไมเ้ศรษฐกิจ จ าวน 3 ราย/105  ไร่ 

-กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

   ผล – ตรวจสอบรับรองผลการด าเนินงานปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม ้ปีที่ 1 (2560) จ านวน  

14 ราย  100 ไร่ 

      กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

              ผล – ตรวจสอบรับรองผลการด าเนินงานปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม ้ปีที่ 3 (2558) 

จ านวน 14 ราย 150 ไร่ 

1.3 งานจัดการปุาชุมชน  

ผล –ประสานงานโครงการปุาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมืองก าแพงเพฃร, อ าเภอพรานกระต่าย

และอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 1.4  งานปูองกันรักษาปุา 

              ผล  1. สรุปผลคดีประจ าเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 5 คดี 

      2. ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครอง  จ านวน 6 ราย  

        3. ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน 4 ราย  

      4. ตรวจวัดประทับตราไม้เพ่ือยกเวน้คา่ภาคหลวง และหรือบ ารุงปุา จ านวน - ราย  

        5. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน – ราย 

 1.5 งานจัดการที่ดินปุาไม้ 

ผล –ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 2 ราย 

    -ขอความร่วมมือตรวจสอบที่ดิน จ านวน 6 ราย 

1.6 กิจกรรมอื่นๆ   

/ผล -วันที่ 25. 
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         ผล  – วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น. เขา้ร่วมประชุมณะกรรมการ

รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  

ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

               -วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. น.เขา้ร่วมประชุมศูนยก์ารขา่วระดับ

จังหวัด ประจ าเดือนกรกฏาคม  2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

-วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรมการ

จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนกรกฎาคม  2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัด

ก าแพงเพชร 

-วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. เขา้ร่วมกิจกรรม “ปั่นปลูกปุา” เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านเกาะสบ้า หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง  จังหวัด

ก าแพงเพชร 

-วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 เขา้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไมเ้พื่อเฉลิม

พระเกียรติพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 

พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านคลองลึก หมูท่ี่ 2 ต าบลปางตาไว  อ าเภอปางศิลาทอง   จังหวัด

ก าแพงเพชร 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 หน่วยงานอื่น ๆ –ไม่มี 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อขอให้ที่ประชุมพจิารณา 

  ส่วนอ านวยการ –ไม่มี 

           ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ –ไม่มี 

ส่วนจัดการปุาชุมชน –ไม่มี 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ –ไม่มี 

ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา -ไม่มี 

ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ  –ไม่มี 

                        กลุ่มประสานงานแผนพัฒนาจังหวัดฯ –ไม่มี   

                   ศูนยป์ุาไม้จังหวัด ทั้ง 3 ศูนย์ –ไม่มี                   

                   หน่วยงานอื่น ๆ –ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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