
 

 

 รายงานการประชุม 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่4/๒๕60 

เม่ือวันที่  15 ธันวาคม  2560  เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค ์ (ศาลาร่วมใจ)  

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก) 

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

ผู้มาประชุม 

1.  นายชิษณุ      วงศ์นนท ิ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก       

2. นางขนิษฐา            ศรีทอง    แทน ผอ.ส่วนอ านวยการ 

  3. นายเทศา      พสกภักดี  แทน ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้    

  4. นายสมศักดิ์  ตะเภา   แทน ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน  

  5. นายนฤพนธ์   ทิพยม์ณฑา   ผอ.ส่วนป้องกันไฟปา่และควบคุมไฟปา่ 

6. นายนพดล    สามกองาม  แทน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  

7. นายเอกพร  กันโต   ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริฯ   

  8. นายพงษ์เดช           สอนพงษ์  แทน ป่าไม้จังหวัดตาก 

  9. นายชาติชาย  ช่ืนบาน   ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 

 10. นางสาวสมรัก  เจนด ี  ส่วนอ านวยการ  

 11. นางสาวสุภาพ  เทศด ี  ส่วนอ านวยการ 

 12. นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา  ส่วนอ านวยการ   

 13.วา่ที่ร้อยตรีค าใส  บ ารุงภักดี  ส่วนจัดการป่าชุมชน  

 14. นายสมจิตร  ตะเภา   ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่   

 15. นายพลพจน์    แสนเมือง  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่  

       หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่า ที่ ตก.18 (ผาลาด) 

 16. นายคัมภีร ์  รู้คุณ   ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่    

 17. นายนที                        เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่    

 18. นายสนธยา   วงษ์เมือง  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 19. นายอรัญ   อรุณแจ้ง  ศูนยป์่าไม้จังหวัดสุโขทัย 

 

 

-ฉบบัร่าง- 

/20. นายวรกิจ... 

... 



 

 

 

 

 

 20.  นายวรกิจ โตจ าเริญ  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) 

หน.สายตรวจฯ สายที่ 1    

         หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นห้วยปลากอง 

 21. นายสาหยุด จีบโจง     หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แม่ตะวอ)  

แทน หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.1 

       (ม่อนกระทิง)   

22. นายอภิวัฒน์  นาคเปรม  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ)  

หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แม่เงา) 

23. นายวโิรจน ์  ธิการ   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) 

หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ่)      

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นปรอผาโด ้

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นแม่กุหลวง  

24. นายสมคดิ   มาเมือง    แทน หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) 

        แทน หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.28 (วาเลย์) 

        แทน หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นห้วยแล้ง 

แทน หน. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปา่ 

       แม่ระมาด 

25. นายไสว   ตุ้ยดา   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  

หน. หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.27 (มิตรภาพ) 

26. นายคงฤทธิ ์ อินรัญ   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา)  

หน. หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)   

หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นวังผา 

หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปา่แม่สอด  

 27. นายจ านงค ์ จินดา   แทน หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.๑0 

      (ท้องฟา้) 

 28. นายวรีะพันธ์  คงพันธ์   แทน หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด) 

 29. นายณรงค ์  คงปาน   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.๑6 (เด่นไมซุ้ง) 

 

 

-๒ -     

 
 
 
 
 
 
 
 

/30. นายก้องกิตติพัศ... 

... 



 

 

 

 

 

30. นายก้องกิตติพัศ  พชัิยณรงค ์  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง) 

       หน.หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟปา่ตาก  

31  นายสวา่งวงษ ์ เจนอักษร  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า)  

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นประดางวังก์เจ้า 

32. นายนพดล   สมศรี   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.25  

               (ทรัพย์สมบูรณ์)  

33. นายทวีป   ยุหลง   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) 

34. นายอดีต     รุ่งพรหม  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.2 (บ้านใหม่) 

35 นายอนวัช   ลิปกิรโกศล  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) 

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นป่าเขาหลวง 

36. นายอาคม   งามจิตต์เอ้ือ  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.7 (ห้วยทรวง) 

37. นายนิเวช   จ อมประเสริฐ  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.๘ (ห้วยไคร้)  

38. นายนพพงษ์  บุญชูดวง  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.๙ (หนองยาง)  

39. นายสราญรมย ์ หอมนาน  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.๑1 (แม่เทนิ) 

40. นายฐานันดร  สอน สา   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.12 

     (ดอนระเบียง) 

       หน.ชุดปฏิบัติการป่าไม้บา้นสุเม่น   

41. นายวัฒนา   ผันน้อย   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ (กพ)1 (น้ าดิบ) 

       หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2   

42. นายมานะ   ภาระการ  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพ)ี 

43. นายเสกสรร  กันโต   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 

หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปา่ก าแพงเพชร 

44.นายประยงค ์   ศรศาสตร์   หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ กพ.4 (หนองเตาอิฐ) 

45. นายมนตรี    ค าประเสริฐ  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะคา่) 

46. นายนพรัตน ์ ขวัญ แสน  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ กพ. 6 (น้ าดิบมะพร้าว) 

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บา้นป่าเขาเขยีวป่าเขาสวา่งฯ 

47. นายประจักษ ์ สุวรรณเดช  หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม)   

48. นางประทิน  สุขเครือ   แทน หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก 

49. นายพิสิษฐ ์  สอนไว   หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย   

50. นายวชัิย   วใิจค า   หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร   

-๓-         

 
 
 
 
 
 
 
 

/51 นายวัชรินทร.์ 
 

 



 

 

 

 

 

51. นายวัชรินทร ์ เหล่า โก้ก  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปา่สงวนฯ  ป่าแม่ระมาด ที่  18 

52. นายอ านาจ  แดงละอุ่น   หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปา่สงวนฯ  ป่าแม่สอด ที่ 17 

53. นายวเิชียร   สุกเละ   แทน หน.สถานีวนวัฒนวจิัยลานสาง จ.ตาก 

       แทน หน.ศูนยว์จิัยผลิตผลป่าไม้สุโขทัย   

54. นายนิคม   น้ าทิพย ์  แทน หน.สถานีวนวัฒนวจิัยก าแพงเพชร   

55. นายศราวุธ   แปลงประวัต ิ หน.ด่านป่าไม้สุโขทัย 

56. นายจิรศักดิ ์ วัฒนจรัสพงศ ์ หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปา่สุโขทัย 

พนักงานราชการ 

57. นางนพภาภรณ ์  เลิกสายเพ็ง  ส่วนอ านวยการ 

58.  นางสาวจิรัชญา   ก าแพงแก้ว  ส่วนอ านวยการ  

 พนักงานจ้างเหมา  

59. นางสาวสุชาดา  จันตะวงศ ์ ส่วนอ านวยการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอ่ืนๆ  .  

1. นายเสน่ห ์  นวลส ี  ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  

2.นางสาวฉันทนา  มีลักษณ ์ ส่วนอ านวยการ 

3 นายธรรมนูญ   เนื่องพุก  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่   

4 นายยุทธ    กุณา   ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

5. นายเรืองวทิย ์ วังคีรี    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  

6. นายพิพัฒน์     เกตุดี   ส่วนจัดการป่าชุมชน  

7 นายวภัิทร     ชาวนาผล        ส่วนจัดการป่าชุมชน 

8. หน.หน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก)      

9. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปา่สงวนฯ  ป่าแม่สอด ที ่2,10,13, 

10. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปา่สงวนฯ  ป่าท่าสองยาง ที ่1,10,12 

11. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปา่สงวนฯ  ป่าแม่ละเมา ที ่1  

12. หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 1,3,4,6,8,14,21,24 

13. หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 6 จ.ตาก 

14. หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝ่ังซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 

15. หน..สวนป่าห้วยทรวง 

16. หน.สวนป่าคลองวังก์เจ้าคลองสวนหมาก จ.ก าแพงเพชร     

-๔-   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

/17.หน.สถานี... 

 
 

 



 

 

 

 

17.หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก    

18. หน.ด่านป่าไม้ตาก  

เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น.  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

ส่วนจัดการป่าชุมชน 

-พธิีมอบรางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ประจ าป ี2560  

                    1.รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ “คนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน” ประจ าป ี2560 ได้รับถ้วย

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ปา่ชุมชน จ านวน 100,000 บาท ได้แก่  ป่า

ชุมชนบ้านห้วยหินฝน หมูท่ี่ 6 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ีงได้ไปรับถ้วยรางวัลที่กรมป่าไม้

แล้ว 

  2.รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด “คนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน” ประจ าป ี2560 ได้รับโล่รางวัล  

ป่าชุมชนระดับจังหวัด พร้อมเงินสนับสนุนการอนุรักษ์ปา่ชุมชน จ านวน 25,000 บาท รวม 3 หมูบ่้าน 

ได้แก่ 

 2.1 ป่าชุมชนบ้านป่ายางเหนือ หมูท่ี่ 2 ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

 2.2 ป่าชุมชนบ้านเตาขนมจีน หมูท่ี่ 16 ต าบลวังทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร 

 2.3 ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง หมูท่ี่ 1 ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  

 3.รางวัลชมเชย “คนรักษ์ปา่  ป่ารักชุมชน”  ประจ าป ี2560 ได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อม

เงินสนับสนุนการอนุรักษ์ปา่ชุมชน จ านวน 10,000 บาท รวม 3 หมูบ่้าน ได้แก่ 

  3.1 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัว  หมูท่ี่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

  3.2 ป่าชุมชนบ้านมอเสือดุ หมูท่ี่ 3 ต าบลเพชรชมพู อ าเภอโกสัมพนีคร จังหวัด

ก าแพงเพชร 

  3.3 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวด า หมู่ที่ 7 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

 -พธิีมอบอุปกรณ์ดับไฟปา่ตามกิจกรรมลาดตระเวนและประชาสัมพันธ์การป้องกัน

รักษาป่าจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 105 ตอนตาก – อ าเภอแม่สอด ให้กับหน่วยปอ้งกันรักษา

ป่าท้องที่จังหวัดตากและหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปา่ทุกหน่วย  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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/ประธาน... 

 

 

 



 

 

 

 

 

-ประธานกล่าวเปดิประชุม และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงถือเป็นเรื่อง

ส าคัญ โดยทุกหน่วยงานให้ความส าคัญ ได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัด และอ าเภอแม่สอดร่วมกับ

หน่วยงาน ต.ช.ด.และประชุมในหน่วยงานของส านักฯ 4 (ตาก) ที่หน่วยปอ้งกันรักษาป่า ที่ ตก.5 (ห้วยไม้

แป้น) ในเรื่องของการรับเสด็จ โดยจะให้หน่วยงานในสังกัดรายงานให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานในสังกัดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับการรับเสด็จนี ้  และเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 

2560 ได้เข้าร่วมประชุมที่ กองร้อยที่ 310 อ าเภอแม่สอด เกี่ยวกับจัดตั้งกองอ านวยการรักษาความ

ปลอดภัย เรียกวา่ “กอ.ร่วม” โดยจะจัดขึ้นที่เรือนประทับผาแดง เม่ือได้รับการประสาน ทางส านักฯ 4 

(ตาก) จะต้องให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือที่จะให้เกิดผลงานที่ดีต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 2.ในเรื่องของไฟปา่และหมอกควัน รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนีเ้ป็นอยา่งมาก โดยในพื้นที่ภาคเหนือจะพบปัญหานีม้าก ในการ

ด าเนินงานจะให้จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดของทางภาคเหนือเป็นหน่วยงานหลักใน

การสั่งการ (Sigle Command)  โดยทางส านักฯ ต้องให้การสนับสนุนเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงาน โดยได้รับการประสานงานจากทางจังหวัด ในช่วงเสด็จทรงงานฯ อยา่ให้มีการเผาป่าเกิดขึน้ 

ฉนั้น จึงขอให้ทางหน่วยปอ้งกันรักษาป่า และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปา่ทุกหน่วยเข้าไปประชาสัมพันธ์

ให้ราษฏรที่อยูร่อบบริเวณที่ประทับและทรงงาน ให้ดูแลและระมัดระวังมใิห้เกิดไฟปา่และหมอกควัน โดยจะ

เน้นบริเวณที่มิให้เกิดไฟปา่และหมอกควันคอื บริเวณที่เป็นป่าอนุรักษ์ฯ ,ป่าสงวนฯ ,พื้นที่ป่าเกษตรกรรม 

พื้นที่ชุมชนเมือง และบริเวณริมทาง 

3. ในเรื่องแผนงานและงบประมาณ  ซ่ึงทางส านักฯ จะให้ความส าคัญในเรื่องของการ

จัดซ้ือ จัดจ้างโดยจะให้ท าแผนในการจัดซ้ือ จัดจ้างทุกงบงาน  จึงขอให้ปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติให้ถูก

ระเบียบในการปฏิบัติด้วย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                      ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 3/๒๕60  เม่ือวันที่  16 สิงหาคม  ๒๕60 

          -ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  ครั้งที่ 3/2560   

เม่ือวันที่  16 สิงหาคม  ๒๕60 
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/ระเบียบวาระ.. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตามผล การด าเนินงานตามขอ้สั่งการและมติที่ประชุม

ประจ าเดือนของ ส านักฯ ๔ (ตาก) ครั้งที ่3/๒๕60เม่ือวันที1่6 สิงหาคม ๒๕60   

ส่วนอ านวยการ  

นางขนิษฐา  ศรีทอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

1.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

                 - การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิน้ 254,151,142.-

บาท งบประมาณเบิกจ่าย 8,827,573.37 บาท งบประมาณคงเหลือ 245,323,568.63 บาท  คดิเป็น

ร้อยละ 3.48  ซ่ึงตามมติก าหนดให้เบกิจ่ายตามไตรมาส คอืร้อยละ 30.29   ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้

มาก  และในการจัดท าแผนการในการจัดซ้ือ จัดจ้าง ส าหรับผู้ที่ได้รับงบประมาณแล้วจะได้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

แนะน าในเรื่องของการจัดท าแผนการจัดซ้ือ จัดจ้างต่อไป  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ส่วนอ านวยการ  

นางขนิษฐา  ศรีทอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

  -4.1.1 มาตรการลดกระดาษของกรมป่าไม้  

  -ได้รับหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 19822 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  

 เรื่อง  แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้รายงานผลการลดใช้กระดาษของ 

กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.1/ว 18227 ลงวันที่ 22 

กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการลดใช้ปริมาณกระดาษของกรมป่าไม้ แจ้งวา่เพื่อเป็นการสนับสนุน  

ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการลดใช้ประดาษและเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน จึงก าหนดแนวทางการลด

ใช้ปริมาณกระดาษของกรมป่าไม้ ซ่ึงส านักได้เวียนแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.1(1)/7430 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  

จึงให้ทุกส่วน ศูนยป์่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบเปิดดูหนังสือเวยีนทางเว็บ

ไซด์ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) http://new.forest.go.th/tak4/th/ หนังสือเวยีน และทางระบบ  

หนังสือเวยีนกรมป่าไม้ http://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html htt ทุกวันอยา่งน้อยวันละ 3 รอบ ใน

เวลา 09.00  น.  วลา 13.00 น. และเวลา 16.00 น.  และปฏิบัติอยา่งสม่ าเสมอซ่ึงทางส านักฯ ได้มี

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในแต่ละส่วนฯ ระบุเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และแจ้งเวยีนให้ทราบทางหนังสือแล้ว  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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/ประธาน 

 
 

 

http://new.forest.go.th/tak4/th/


 

 

 

 

ประธาน 

  -เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล เพื่อเขา้สู่ระบบ Thailand 4.0 จะเน้นให้ใช้ระบบดิจิตอล ใช้ไลน์  

เฟสบุค เป็นการลดการใช้กระดาษ ในระบบ 3 R คอื  

1. recycle  

 2. reuse  

3. reduce    

เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษลง และเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติ กรมป่าไม้ให้ส านักฯ ทุก

ส านักฯ โดยงานพัสดุเป็นผู้จัดท าตัวช้ีวัดเพื่อเก็บตัวเลขในการจัดซ้ือกระดาษเป็นจ านวนเท่าไรโดยเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมา  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

  4.1.2 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

นางสาวสุภาพ  เทศดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ท าหน้าที่หัวหน้างานพัสด ุ

  -ได้มีหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.1/7141 ลงวันที่ 

26 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1617.1(2)/7949 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

1.เม่ือหน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  หมายถึง

แสดงให้เห็นวา่จะด าเนินการจัดซ้ือจัดอะไรบ้าง โดยจ้างทุกวงเงินว่าได้ท าการซ้ืออะไรไปบ้าง โดยให้ระบุ

เป็นกิจกรรมยอ่ยของทุกงบประมาณที่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยส านักแผนงานและ

สารสนเทศ กรมป่าไม้ได้แจ้งให้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างส่งตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 จึงขอให้ ทุก

ส่วน  และป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด เร่งด าเนินการในการจัดท าแผนการจัดซ้ือส่งให้งานพัสดุโดยด่วนต่อไป 

  2.การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี2560 ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ตรวจสอบขอให้รีบแจ้งผล

การตรวจสอบแจ้งให้ทางพัสดุทราบโดยด่วน 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ประธาน 

  -เป็นเรื่องส าคัญ ขอให้ทางพัสดุจัดท าคูมื่อเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง  เพื่อเป็นแนวทางการจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ในทุก ๆ หน่วยงาน ได้ทราบถึงขัน้ตอนและกระบวนการ การเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดความถูกต้องในระบบ

ของการเบิกจ่าย  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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/ส่วนป้องกัน... 

 

 

 
 



 

 

 

 

  

  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการพเิศษ  ท าหน้าทีผู้่อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟปา่ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื 

          1. แผนงานและงบประมาณของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ตาก ส่วนมากได้รับ

แล้ว ขอให้ปฏิบัติเร่งรัดในการปฏิบัติงานตามแผนงานและท าการเบิกจ่าย 

 2. การทวงคนืผืนป่า กรมป่าไม้ได้มอบภารกิจให้ด าเนินการ จ านวน 8,000 ไร่ ใน

เบื้องต้นขอให้หน่วยฯ ทุกหน่วยฯ ขอให้ตั้งเป้าไวห้น่วยฯ ละ 300 ไร่ โดยให้เร่งรัดให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน

ที่กรมป่าไม้ก าหนด 

3.รายงานสรุปผลสถิติคดี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 

      3.1. จังหวัดตาก จ านวน 23 คดี ยดึไม้กระยาเลยทอ่น 20 ท่อน ปริมาตร  3.96 ม.๓  

พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ านวน 141- 3- 86  ไร ่

       3.๒. จังหวัดสุโขทัย จ านวน  4 คดี ผู้ต้องหา 4 คน ยดึไม้สักท่อน 23 ท่อน ปริมาตร  

1.89 ม.๓  ไม้สักแปรรูป  13 ท่อน ปริมาตร  0.12 ม.๓  พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ านวน 17- 3- 96  ไร ่ 

                3.๓. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน   14คดี  ผู้ต้องหา 2 คน ยดึไม้สักท่อน 45 ท่อน 

ปริมาตร  2.10 ม.๓  ไม้กระยาเลยทอ่น  2 ท่อน ปริมาตร  1.62 ม.๓ ไม้กระยาเลยแปรรูป  49 แผ่น/เหลี่ยม  

ปริมาตร  6.408 ม.๓   พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ านวน 73- 1- 27  ไร่ อุปกรณ์การกระท าผิด  รถแบคโฮ 1 คัน 

รถแทรกเตอร์ 1 คัน รถไถนาเดินตาม 1 คัน มีดปลายแหลม 1 เล่ม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ส่วนโครงการพระราชด าริฯ –  

นายเอกพร  กันโต  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริฯ 

        -                                -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเสด็จพระราชด าเนินทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้มอบหมายให้ขา้ราชการรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.วันที่ 18 ธันวาคม 2560  

  13.00 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงศูนยก์ารเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดน บ้านมูเซอหลัง

เมือง ต าบลบ้านนา  อ าเภอสามเงา  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.10 (เด่นไมซุ้ง) เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ 

  15.30 น.  รถยนต์พระที่นั่งถึงเรือนที่ประทับเหมอืงผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด  
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/ผู้อ านวยการ ... 

 

 
 



 

 

 

 

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) 

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ) 

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้ารับเสด็จ 

  2.วันที่ 19 ธันวาคม 2560  

  07.40น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนที่ประทับเหมอืงผาแดง ต าบลพระธาตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผาแดง อ าเภอแม่สอด ไปท่าอากาศยานแม่สอด  

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) 

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้าส่งเสด็จ 

  08.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนท่านผู้หญงิพรสม  กุณฑลจินดา ต าบลสามหมื่น 

อ าเภอแม่ระมาด 

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ  

  -หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ทุกโครงการฯ  

  -เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา)  เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ 

  10.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 

ต าบลแม่หละ อ าเภอแม่สอด 

  -นายยุทธ  กุณา นักวชิาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

    หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 1  

  -นายอนุวัฒน์  จันทสิทธิ์  นักวชิาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

    หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 2  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่า ที่ ตก.20 (แม่ต้าน) เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ 
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/-13.20 น. ... 

 
 

 



 

 

 

 

  13.20 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เทคนิคอาสา 1 ต าบล

แม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง 

  -นายสมศักดิ์  ตะเภา   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

    หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 4  

  -นายอภิวัฒน์  นาคเปรม เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

    หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 3  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่า ที่ ตก.4 (แม่อุสุ) เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ 

  15.50 น.  รถยนต์พระที่นั่งถึงเรือนที่ประทับเหมอืงผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง  

 อ าเภอแม่สอด 

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้ารับเสด็จ  

  16.30 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปร้านขา้วเม่าขา้วฟ่าง  

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้าส่งเสด็จ  

  19.00 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงเรือนที่ประทับเหมอืงผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง เภอแม่สอด 

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  

  3.วันที่ 20 ธันวาคม 2560  
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/-17.40 น. ... 

 

 

 



 

 

 

 

  07.40 น.ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับเหมอืงผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง 

อ าเภอแม่สอด ไปโรงเรียนอนุกูลวทิยา (วัดดอนแก้ว) 

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้าส่งเสด็จ  

  13.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึง ศศช. บ้านทีกอโกล ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง  

  -นายอภิวัฒน์  นาคเปรม เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

    หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 3  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่า ที่ ตก.4 (แม่อุสุ) เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ 

  15.40 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงเรือนที่ประทับเหมอืงผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง  

อ าเภอแม่สอด 

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จ 

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้าส่งเสด็จ  

  17.00 o  

  -เสวยพระกระยาหารค่ า (กรป่าไม้จัดถวาย) 

  -ประทับแรม  

  วันที่ 21 ธันวาคม 2530 

  08.40 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  

  -ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

  -ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน  

  -ป่าไม้จังหวัดตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)  

  -หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) เฝ้าส่งเสด็จ   

/-มติที่ประชุม ... 

 

 
 

- 12- 



 

 

 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก 

นายพงษ์เดช  สอนพงษ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  ท าหน้าที่แทน ป่าไม้จังหวัดตาก  

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื 

  - ขอรายงานผลการปฏิบัตงานของศูนยป์่าไม้จังหวัดตาก ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 

   1. งานธุรการ    

     1.1 ผล รับหนังสือ 8 4 เรื่อง  ส่งหนังสือ 5 เรื่อง รวม 89 เรื่อง  

          2. งานส่งเสริมการปลูกป่า- 

3. งานจัดการป่าชุมชน- 

4.งานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่- 

5.งานจัดการที่ดินป่าไม้- 

กิจกรรมอื่น ๆ-  

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย  

นายชาติชาย ชื่นบาน   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ท าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสโุขทัย 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื  

1.แจ้งก าหนดการนายกรัฐมนตรีจะมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จังหวัด

สุโขทัย ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 โดยภารกิจหลักของทางป่าไม้คือจะมีคณะรัฐมนตรีกระทรวงฯ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก) โดยมีก าหนดการดังนี้ 

   1.1.ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 จะตรวจราชการจังหวัดพษิณุโลกและจังหวัดสุโขทัย  

   1.2.ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560  คณะรัฐมนตรีท าบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่ง

ความสุข ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 

4/2560 ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวทิยาเขตสุโขทัย จึงขอเรียนเชิญ

ผู้อ านวยการส านักฯ เขา้ร่วมกิจกรรมในครั้งนีด้้วย 

2.ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยป์่าไม้จังหวัดสุโขทัย ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560 

ดังนี ้

           2.1. งานธุรการ    

       2.1.1 ผล รับหนังสือ 76 เรื่อง ส่งหนังสือ 38 เรื่อง  

   2.2. งานบริการด้านป่าไม้  

/-ตรวจสอบ... 
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   -ตรวจสอบกรมชลประทาน (โดยอธิบดีกรมชลประทาน)  ขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

อ่างเก็บน้ าห้วยไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่ส า ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ ท้องที่ต าบลบ้าน

ตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เนือ้ที่ 710 – 0 – 00 ไร่  จ านวน 1 ราย  

   -ส ารวจต้นไมใ้นเขตทางหลวง จ านวน 2 ราย   

     2.3. ผลผลิตสวนป่า  

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

   -สป.13 จ านวน – แปลง รวม – ต้น 

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

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ประธาน 

 -ให้ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วนและป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัดเขา้ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีฯ 

และร่วมกิจกรรมในครั้งนีด้้วย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 นายเสน่ห์  นวลสี   นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร   
-ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยป์่าไม้จังหวัดก าแพงเพชรประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2560  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ 

ผล รับ – ส่ง  - เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 173 เรื่อง  และ  

ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑.2 งานส่งเสริมการปลูกป่า 

   -กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือขา่ยเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า            

    ผล-ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าป ีพ.ศ.2561  จ านวน 1 

ราย  

   -โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกต้นยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 

    ผล –  

-ส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  

   ผล –  

     -กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการปลูกต้นไมเ้ศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

              ผล –  

/1.3 งานจัดการ. 
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1.3 งานจัดการป่าชุมชน  

ผล –ประสานงานต่ออายุโครงการป่าป่าชุมชนและโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมือง 

ก าแพงเพฃร,  จังหวัดก าแพงเพชร 

 1.4  งานป้องกันรักษาป่า 

              ผล  1. สรุปผลคดีประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 จ านวน 4 คดี 

      2. ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครอง  จ านวน 26 ราย  

        3. ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน 21 ราย  

      4. ตรวจวัดประทับตราไม้เพ่ือยกเวน้คา่ภาคหลวง และหรือบ ารุงป่า จ านวน 3 ราย

         5. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน – ราย 

         1.5 งานจัดการที่ดินป่าไม้ 

ผล –ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 6 ราย 

    -ขอความร่วมมือตรวจสอบที่ดิน จ านวน 4 ราย 

1.6 กิจกรรมอื่นๆ   

ผล –วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. เขา้ร่วมประชุมณะกรรมการ

รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมซุ้ม

กอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

    -วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.  เขา้ร่วมประชุมศูนยข์า่วระดับ  

จังหวัด ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรมการ

จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัด

ก าแพงเพชร 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 หน่วยงานอื่น ๆ –ไม่มี 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อขอให้ที่ประชุมพจิารณา 

  ส่วนอ านวยการ –ไม่มี 

           ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ –ไม่มี 

ส่วนจัดการป่าชุมชน –ไม่มี 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ –ไม่มี 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า -ไม่มี 
 

- 15- 

/ส่วนโครงการ. 
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