
 

 

 รายงานการประชุม 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่1/๒๕61 

เมื่อวันที ่ 27 เมษายน  2561  เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  (ศาลาร่วมใจ)  

ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก) 

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

ผู้มาประชุม 

1.  นายชษิณุ      วงศน์นทิ  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก       

2. นางขนษิฐา            ศรทีอง   แทน ผอ.ส่วนอ านวยการ 

  3. นายฐิติ     ตระกูลเลิศรัตน์  ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้    

  4. นายจรีะ     ทรงพุฒิ   ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน  

  5. นายนฤพนธ์   ทิพย์มณฑา   ผอ.ส่วนป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า 

6. นายนพดล    สามกองาม  แทน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

7. นายเอกพร  กันโต   ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริฯ   

  8. นายสมเกียรติ  เยอเจริญ           ป่าไม้จังหวัดตาก 

  9.  นายสมชาย  โพธิ์กัน   แทน ป่าไมจ้ังหวัดก าแพงเพชร 

 10 นางสาวกาญจนา  ศรเทียน  แทน ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 

 11. นางสาวสมรัก  เจนดี   ส่วนอ านวยการ  

 12. นางสาวสุภาพ  เทศด ี   ส่วนอ านวยการ 

 13. นางสาวฉันทนา  มีลักษณ์  ส่วนอ านวยการ   

 14. นายยุทธ    กุณา   ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

 15  นายเลอพงศ์  จันทราวุธ  ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

 16.นายสมศักดิ์  ตะเภา   ส่วนจัดการป่าชุมชน  

 17 ว่าที่รอ้ยตรีค าใส  บ ารุงภักดี  ส่วนจัดการป่าชุมชน 

แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) 

แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ่)      

       แทน หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านปรอผาโด้ 

       แทน หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านแมกุ่หลวง

  

-ฉบบัร่าง- 

/18. นายวิภัทร... 



 

 

 

 

 

 18 นายวิภัทร    ชาวนาผล  ส่วนจัดการป่าชุมชน  

19. นายพลพจน ์   แสนเมอืง  ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า  

       หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาปา่ ที่ ตก.18 (ผาลาด) 

       หัวหน้าสายตรวจสายที่ 1 ชุดที่ 2 

 20. นายคัมภีร์   รู้คุณ   ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า    

 21. นายนที                        เสนีวงศ ์ณ อยุธยา  สว่นป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า    

 22. นายสนธยา   วงษ์เมือง  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 23. นายสุรัตน์    หงษ๋สระแก้ว  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.1 (ม่อนกระทิง) 

       หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แม่ตะวอ) 

24.นายวรกิจ   โตจ าเรญิ  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) 

หน.สายตรวจฯ สายที่ 1    

         หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านหว้ยปลากอง  

25. นายอภิวัฒน์  นาคเปรม  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ)  

หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แมเ่งา) 

26. นายฉันทวัสส์   อิ่มเนย     หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) 

        หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่ระมาด ที่  18 

        หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านหว้ยแล้ง 

หน. หน่วยส่งเสรมิการควบคุมไฟป่าแมร่ะมาด 

 27. นายนพดล   สมศรี   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.25  

    (ทรัพย์สมบูรณ์) 

28.นายไสว   ตุ้ยดา   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แมล่ะเมา)  

หน. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.27 (มิตรภาพ) 

29  นายสมนึก   สมานไทย  แทน หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑0 

      (ท้องฟ้า) 

30. นายสุรเชษฐ์   ธรรมชัย  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด) 

31. นายณรงค์   คงปาน   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑6 (เด่นไม้ซุง) 

32. นายอุเทน ฟักทองอยู่   แทน หน.หน่วยป้องกันรกัษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง) 

       หน.หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าตาก 

  

-๒ -     

 
 
 
 
 
 
 
 

/33. นายทวีป.. 



 

 

 

 

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

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

35 นายอนวัช   ลิปิกรโกศล  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) 

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านป่าเขาหลวง 

       หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 2 

36. นายนิเวช   จอมประเสริฐ  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๘ (หว้ยไคร้)  

37. นายนพพงษ์  บุญชูดวง  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๙ (หนองยาง)  

38. นายสราญรมย์  หอมนาน  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๑1 (แมเ่ทิน) 

39. นายทวีศลิป์  เครือพรมมนิทร์  แทน หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ สท.12 

     (ดอนระเบยีง) 

       แทน หน.ชุดปฏิบัติการป่าไม้บ้านสุเมน่   

40. นายวัฒนา   ผันน้อย   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ (กพ)1 (น้ าดิบ) 

       หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 1  

41. นายมานะ   ภาระการ  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพี) 

42. นายทวี                         จวงสาคร                   แทน หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 

(ไตรตรึงษ์) 

 แทน หน.หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  

ก าแพงเพชร 

43.นายประยงค์    ศรศาสตร ์  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.4 (หนองเตาอิฐ) 

44. นายมนตร ี   ค าประเสรฐิ  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) 

45. นายนพรัตน์  ขวัญแสน  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ. 6 (น้ าดิบมะพร้าว) 

       ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านป่าเขาเขียวป่าเขาสว่างฯ 

46. นายประจักษ์  สุวรรณเดช  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม)   

47. นางประทิน  สุขเครอื   แทน หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก 

48. นายพิสษิฐ์   สอนไว   หน.สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย   

           แทน หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  

49. นายศิรศิักดิ์  ทนงรบ   หน.สถานเีพาะช ากล้าไม้แม่สอด 

50.นายวัชรินทร์  เหล่าโก้ก  หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่ระมาด ที่  18 

51.นายสมบูรณ์                          พรหมปัญญา                   หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าประดางและ 

ป่าวังก์เจ้า ที่  5 

52.นางสาวภาวิณี   อริยะกุลวงศ์  หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่ระมาด ที่  1 

-๓-         

 
 
 
 
 
 
 
 

/53 นายอ านาจ.. 



 

 

 

 

53. นายอ านาจ  แดงละอุ่น  หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่สอด ที่ 17 

54. นายสังวร     ใจขัน   แทน หน.สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก  

55. นายประพาย  แก่นนาค  หน.สถานวีนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร   

พนักงานราชการ 

56. นางนพภาภรณ์  เลิกสายเพ็ง  ส่วนอ านวยการ 

57.  นางสาวจริัชญา   ก าแพงแก้ว  ส่วนอ านวยการ  

58 นายชยุตม์พนธ์  เพชรธนากิตติ  ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้    

59.นางสาวณัฐสุดา  ใจมูลวงศ์  ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

60.นายยนตรชัย  ฝกึฝน   ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

61.นายสุพล   ทาระวา   ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

62.นางพจนา   เทพนิกร  ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

63.นางสาววันทิพย์  รัตนภักดิ์  ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้    

 พนักงานจา้งเหมา  

64. นางสาวสุชาดา  จันตะวงศ์  ส่วนอ านวยการ 

ผู้ไม่มาประชุมเน่ืองจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอื่นๆ   

1.นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา  ส่วนอ านวยการ   

2.นายพงษ์เดช    สอนพงษ์  ส่วนอ านวยการ 

3.นายเทศา       พสกภักดี  ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้    

4นายสมจติร   ตะเภา   ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 

5 นายธรรมนูญ   เนื่องพุก  ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า  

6. หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา)  

หน. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)   

หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านวังผา 

หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแมส่อด  

7.หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า)  

   หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านประดางวังก์เจา้ 

8.หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก)   

    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.7 (หว้ยทรวง) 

9. หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่สอด ที่ 2,6,10,13, 

10. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าท่าสองยาง ที่ 1,10,12 

/11.หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ....
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11. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมร่ะมาด ที่ 1,3,4,5,6,8,14,21,24 

12. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมก่ลองและป่าอุ้มผาง ที่ 6 จ.ตาก 

13. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมส่ิน ป่าแมส่าน และป่าแม่สูงฝ่ังซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 

14. หน.สวนป่าคลองวังก์เจา้คลองสวนหมาก จ.ก าแพงเพชร     

15. หน.ศูนย์วิจัยผลติผลป่าไม้สุโขทัย   

16. หน.ด่านป่าไม้ตาก  

17. หน.หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย  

เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น.  

-ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนนิการตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ   

-เนื่องจากผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ มีก าหนดเดินทางมาตรวจราชการในท้องที่ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  ภายในเดือนมิถุนายน 2561 จึงขอให้ทุกส่วนฯ เตรียมความพร้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการปลูกป่าและบ ารุงป่า ขอให้เร่งรัดการด าเนินงานเนื่องจากปัจจุบันได้ย่างเข้า

ฤดูฝนแล้ว และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามที่กรมป่าไม้ก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 

4/๒๕60  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม   ๒๕60 

          -ไม่มีการแก้ไข 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  ครั้งที่ 4/2560   

เมื่อวันที่  15 ธันวาคม  ๒๕60 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผล การด าเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุม

ประจ าเดือนของ ส านักฯ ๔ (ตาก) ครัง้ที่ 3/๒๕60เมื่อวันที1่6 สิงหาคม ๒๕60   

ส่วนอ านวยการ  

นางขนิษฐา  ศรทีอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ท าหนา้ที่แทนผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

1.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

                 - การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 254,151,142.-

บาท งบประมาณเบิกจ่าย ,55,123,451.04 บาท งบประมาณคงเหลือ 205,484,800.96 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 21.45  โดยตามตัวชี้วัดกรมป่าไม้ก าหนดให้เบิกจ่ายให้ครบตามจ านวนเปอร์เซนต์คิดเป็นร้อยละ 75 

โดยขณะนีส้ านักฯ ท าการเบิกจา่ยได้เพียงแค่รอ้ยละ 57 เท่านั้น  จงึขอความร่วมมอืจากทุกหน่วยงานเร่งรัดการ

เบิกจา่ยงบประมาณใหท้ันตามงบงานต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไม้ก าหนด 

/มตทิี่ประชุม.. 
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มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่แจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

  ส่วนอ านวยการ  

นางขนิษฐา  ศรทีอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ท าหน้าที่แทนผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

  -4.1 การท าบัตรประจ าตัวของรัฐ 

  -ได้ รับหนั งสือกรมป่ าไม้  ที่  ทส 1601.3/3573 ลงวันที่  26 กุมภาพั นธ์  2561 

 เรื่อง  ค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐส าหรับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้ที่ได้แจ้งขอยกเลิกแบบฟอร์มค า

ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐส าหรับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้และส าเนารายการบัตร โดยก าหนดใช้

ค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอท าบัตรประจ าตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.

2542 (บบ บ.จ.1) โดยสามารถพิมพ์ค าขอมีบัตรประจ าตัวของรัฐได้ที่ ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 

(http://fp.forest.go.th     ตรวจสอบข้อมูลตนเอง online ค าขอมีบัตร) ได้ตนเองและจัดกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อผ่านผู้บังคับบัญชา (ระดับช านาญการขึ้นไป) และใหแ้ต่ละส ากัด

รวบรวมค าขอมีบัตร ส่งส านักบริหารกลาง เพื่อออกบัตรต่อไป  โดยทางส านักฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือ

เรียบร้อยแลว้ 

  4.2 บ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย 

นางสาวสมรัก  เจนดี  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ   หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

-ขอน าเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีกรณีมีการแชร์ใน  line และใน facebook การขอท า

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การรับบ าเหน็จตกทอด

กระทรวงการคลังจะจ่ายให้กับทายาทที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบ านาญข้าราชการ ทายาทที่จะ

ได้รับบ าเหน็จตกทอดกรณีของข้าราชการจะมีอยู่ 3 ล าดับคือ 

  1.จา่ยใหก้ับบุตร 2 ส่วน แต่ถ้ามีมากกว่า 2 คนขึ้นไปจะจา่ยเป็น 3 ส่วน 

  2.จา่ยใหคู้่สมรส 1 ส่วน 

  3.จา่ยใหบ้ิดา มารดา 1 ส่วน 

  แต่ถ้าทายาทล าดับใดไม่มี จะพิจารณาจ่ายตามที่เหลือตามสัดส่วนต่อไป ในกรณีที่ไม่มี

ทายาทที่จะรับบ าเหน็จตกทอด กระทรวงการคลังจะพิจารณาหนังสือที่แสดงเจตนาว่าได้ท าไว้หรือไม่ ถ้าได้

ท าไว้ บ าเหน็จตกทอดจะตกไปถึงแก่ผู้ที่อยู่ในหนังสือแสดงเจตนา แต่ถ้าไม่มีทายาทและไม่ได้ท าหนังสือ

แสดงเจตนาผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้ บ าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง คือตกเป็นของแผ่นดิน จะไม่มีการ

โอนใหก้ับญาตพิี่นอ้งใด ๆ ทั้งสิน้  

กรณีของลูกจ้างประจ าจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

-กรณีรับบ าเหน็จปกติ    
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-กรณีรับบ าเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจ าที่ได้รับบ าเหน็จรายเดือน หากเสียชีวิต ทายาทที่

จะได้รับบ าเหน็จตกทอด ให้ใช้ระเบียบเดียวกับของข้าราชการดังกล่าวข้างต้น กรณีที่ลูกจ้างประจ าขอรับ

บ าเหน็จรายเดือนเกษียณแล้วและขอรับบ าเหน็จรายเดือน แต่กรณีลูกจ้างประจ าที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่แล้ว

เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานที่ยังไม่เกษียณ การจ่ายบ าเหน็จตกทอดจะจ่ายให้ทายาทตามประมวลกฏหมาย

แพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะทั้งหมด 7 ล าดับตามความส าคัญของทายาท 3 ล าดับ คือ คู่สมรส บุตรและบิดา

มารดา และพิจารณาตามหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบ าเหน็ตตกทอด หากไม่มีทายาทใด ๆ หรือหนังสือ

แสดงเจตนาไว้ บ าเหน็จตกทอดจะตกเป็นของแผน่ดิน 

-กรณีเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต หรือเรียกว่าเงินช่วยค่าท าศพ 

ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ จะพิจารณาให้ 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยล าดับที่ 1จะ

พิจารณาจากหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษที่ได้ระบุไว้ กรณีหากไม่ได้ท าหนังสือแสดง

เจตนาไว้ กรมบัญชีกลางจะพิจาณาคู่สมรสเป็นอันดับแรก จ านวน 1 ท่านเท่านั้น หากคู่สมรสไม่มี ก็จะตก

เป็นของบุตร และถ้าหากบุตรมีหลายคนให้ท าหนังสือมอบอ านาจเป็นผูย้ื่นเพียง 1 คนเท่านั้น ถ้าไม่มีบุตร ก็

จะตกเป็นของบิดา มารดา แต่ถ้าไม่มีตามนี้แล้ว เงินช่วยพิเศษจะตกเป็นของแผ่นดินจะไม่มีผู้ใดได้รับเงิน

ช่วยนี ้

หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่บิดา มารดาเสียชีวิตแล้ว ไม่มีคู่สมรส หรือไม่มีบุตร 

ควรจะพิจารณาแสดงเจตนาไว้ แต่ถ้ามีทายาทแล้ว ระเบียบกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ตามระเบียบ

พระราชบัญญัติกับทายาทที่ระบุไว้ 

4.3 การปรับระดับของลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 

นางขนิษฐา  ศรทีอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ท าหนา้ที่แทนผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

  -ได้ รับหนั งสือกรมป่ าไม้   ที่   ทส  1601.3/127   ลงวันที่   10  มกราคม  2561  

 เรื่อง  การปรับระดับของลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า  พร้อมส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ 

ที่  น ร  1008 .3 .2 /3 06  ล งวั น ที่  2 5  ธั น วาคม  พ .ศ .2 5 60  เรื่ อ ง   ก ารป รั บ ระดั บ ขอ ง 

ลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

http://edoc.forest.go.doccir/docindex.html   การติดตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามแผนการ

ตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  4.4 การติดตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

-ได้รับหนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด ที่  ทส  1606.32/6741  ลงวันที่  19  เมษายน  2561  

 เรื่อง  การติดตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเพื่อให้การตรวจราชการเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึง
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ขอให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงฯ จากการตรวจราชการ

ของคณะผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงาน PDCA 1.2 (1)-(4)  ส าหรับส่วนที่

เกี่ยวข้องให้รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานส่งใหฝ้่ายแผนงานฯ ส่วนอ านวยเพื่อรายงานกรมป่า

ไม้ต่อไป  โดยทางส านักฯ ได้แจ้งเวียนหนังสอืเรียบร้อยแลว้ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

นายฐิต ิ ตระกูลเลิศรัตน์   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  ท าหน้าที่ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

   -ส ารวจและก าหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและ

พืน้ที่คุ้มครองอื่น ๆ   โดยในส่วนของส านักฯ มีพืน้ที่รับผิดชอบรวมทั้งหมด 18 พื้นที่ รวม 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก 

จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชร  (น าเสนอ Power point และแจกเอกสารแก่ผู้เข้าประชุม ประกอบการ

บรรยาย) ในการด าเนินการปฏิบัติงานได้มี เร่งรัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  ได้มีการลงนามค าสั่งให้เร่งรัดด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าและให้รายงานทุก 

สิ้นเดือนและในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช ได้เร่งรัดให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน ซึ่ง 

กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 1126/2561  ลงวันที่   28  มีนาคม พ.ศ.2561  แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่

ด าเนินการส ารวจพื้นที่เป้าหมายโดยส่วนจัดการที่ดินได้จัดเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้เป็นหัวหน้าชุดใน

การลงพื้นที่ปฏิบัติในการส ารวจและก าหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย

และพืน้ที่คุ้มครองอื่น  (ตามเอกสารที่แจก) ในการแบ่งเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ก าหนดโดยใช้พืน้ที่ขอบเขตของหน่วย

ป้องกันรักษาป่านั้น ๆ ประกอบในการจ าแนก เนื่องจากพื้นที่ที่จะท าการส ารวจมีเป็นจ านวนมาก และจะต้องใช้

งบประมาณเป็นจ านวนมากในการส ารวจ จ าเป็นจะต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ จึงขอแจ้ง

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลหากเกิดปัญหาใด ๆ จะได้

แก้ไขได้และจะได้ปฏิบัติงานรับรองพื้นที่นั้น ๆ ได้ต่อไป โดยจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ในการตรวจสอบร่วมการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น โดยจะท าบันทึกการตรวจสอบ (ตาม

เอกสารที่แจก) โดยขอใหเ้จา้หน้าที่ที่การบันทึกท าความเข้าใจให้ละเอียด รอบคอบ เพราะหากพบข้อผดิพลาดใด ๆ ที่

จะเสนอปรับปรุงแก้ไขจะได้เสนอในคราวเดียวกัน - 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ประธาน 

  -ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขอใหท้ าความใจกับรายละเอียดอย่างรอบคอบ ชัดเจนและ

ถูกต้อง โดยให้ทันกับเวลาที่ก าหนดด้วย  
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  ส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายจรีะ  ทรงพุฒิ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 

   1.ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ซึ่ง

การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและส่วนเกี่ยวข้อง และได้ท า

การรายงานเบือ้งตน้ให้กรมป่าไม้ทราบในภาพรวมทั้ง 3 จังหวัดแล้ว 

          2.การประกวดป่าชุมชนตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2561 โดย

กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ.2560 โครงกา

รักษ์ป่า ป่ารักชุมชนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4 (ตาก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ แต่ 

ในปี พ.ศ.2561 มีรางวัลเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสู่การพัฒนาอย่างง

ยืน ในส่วนเป้าหมายที่จะด าเนินการส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท หากผลการด าเนินการเป็นประการใด จะ

ได้รายงานให้ทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

มเีรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 

1. สรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่า 

-ภารกิจการปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า เป็นช่วงที่จะต้องท างานอย่างเข้มแข็ง ตั้งใจ

ท างาน และเข้าถึงราษฏรในพืน้ที่ และท างานร่วมกับทุกฝา่ย  จงึขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ขอให้มี

ความเข้มแข็ง อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยส่วนฯ จะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและขอรับการ

สนับสนุนชุดดับไฟจากกรมป่าไม้  ขอชื่นชมเจา้หน้าที่ของหน่วยป้องกันฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและ

อดทน   

 2. เร่งรัดการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่า เป้าหมายทั้งหมดมีจ านวน 8.000 ไร่ ได้ท าการทวง

คืนมาได้ จ านวน 3.800 ไร่  จึงขอเร่งรัดให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วยท าการเร่งรัดปฏิบัติงานให้ครบ

ตามเป้าหมาย 

3.รายงานสรุปผลสถิตคิดี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้       

3.1. จังหวัดตาก จ านวน 30 คดี ผู้ต้องหา 1 คน ยึดไมส้ักท่อน 36 ท่อน ปริมาตร  9.96 ม.๓  

ไม้สักแปรรูป  43 ท่อน ปริมาตร  0.57.ม.๓  ไม้กระยาเลยแปรรูป  218 แผ่น/เหลี่ยม  ปริมาตร  2.63 ม.๓ 

อุปกรณ์การกระท าผิด  มีด 1  ด้าม   คดีไม้ 10 คดี ผู้ต้องหา 1 คน คดีพื้นที่ 20 คดี ไม่มีผู้ต้องหา คดีไฟไหม้

ป่า 37คดี เนื้อที่ 2248- 3- 94  ไร ่ผูต้อ้งหา 2 คน 

/3.2 จังหวัด... 
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       3.๒. จังหวัดสุโขทัย จ านวน  8 คดี ยึดไมส้ักท่อน 3 ท่อน ปริมาตร  0.53 ม.๓ ไม้กระยา

เลยท่อน  18 ท่อน ปริมาตร  1.10 ม.๓ ไม้กระยาเลยท่อน  18 ท่อน ปริมาตร  1.10 ม.๓ ไม้กระยาเลยแปรรูป  

27 แผ่น/เหลี่ยม  ปริมาตร  0.34  ม.๓  พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ านวน 34- 2- 58  ไร่ อุปกรณ์การกระท าผิด   

รถจักรยานยนต์ 2 คัน เครื่องตัดหญ้า  1  เครื่อง เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง  มีด  1 เล่ม ค้อน 1 ด้าม ตลับ

เมตร  1 อัน ไฟฉาย 1 อัน คดีไม้ 2 คดี ไม่มีผู้ตอ้งหา คดีพื้นที่  6 ตดี ไม่มีผู้ตอ้งหา 

                3.๓. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  7คดี  ผู้ต้องหา 1 คน ยึดไม้สักท่อน 11 ท่อน 

ปริมาตร  70.93 ม.๓  ไม้สักแปรรูป  5 ท่อน ปริมาตร  0.36.ม.๓  ไม้กระยาเลยท่อน  20 ท่อน ปริมาตร  

6.70 ม.๓ ไม้ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ านวน 25- 3- 81  ไร่ อุปกรณ์การกระท าผิด  สายไฟ 8 เส้น อื่น ๆ 4 

รายการ คดีไม้ 5 คดี ผูต้้องหา 1 คน คดีพื้นที่ 2 คดี ไม่มีตัวผูต้้องหา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า –  

นายนพดล   สามกองาม  เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน  ท าหน้าที่แทน ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า 

 1.การจัดงานวันต้นไมป้ระจ าปีของชาต ิพ.ศ.2561 

 -ได้ รับหนั งสื อกรมป่ าไม้  ที่  ทส 1608.3/5567 ลงวันที่  26 มี นาคม 2561 

 เรื่อง  การจัดงานวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561  ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 

มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวน

หน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ เป็นการสร้างและกระตุ้น

จิตส านึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กรมป่าไม้ได้พิจารณาให้ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านัก และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จัดกิจกรรมวันต้นไม้

ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2561 ขึ้นในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ หรือสถานที่ ที่

เห็นสมควร เช่นที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ าล าคลอง สองข้างทาง

สาธารณะ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 หรอืที่เห็นสมควร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจัดหาพืน้ที่ ที่จะ

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าของชาติ พ.ศ.2561 และควรเป็นพืน้ที่ ที่มีความเหมาะสม เมื่อปลูกไปแล้วควร

มีเปอร์เซนต์การรอดตายสูง ควรเป็นพืน้ที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อประโยชน์ในด้านการบ ารุงรักษา ซึ่ง 

เป็นหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้จะได้จัดงบบ ารุงดูแลมาให้ได้ จึงขอให้ช่วยกันหาพื้นที่แล้วแจ้งให้ส่วนส่งเสริม

การปลูกป่าทราบโดยเร็วด้วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ประธาน 

 -ให้ดูพื้นที่และขอให้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และจัดให้สมเกียรติให้เป็นหน้า

เป็นตาของส านักฯ 

/มตทิี่ประชุม.. 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ  

2. แผนการปฏิบัติงานแผนการใชจ้า่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

   2.1 ให้หัวหน้าสวนป่า/โครงการ/หน่วยฟื้นฟู เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กรมป่าไมก้ าหนด  

     2.2 ขอแจ้งให้หน่วยฟื้นฟูที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในบริเวณทุ่งโจ้โว้ และใกล้เคียงขอให้เร่ง

ปฏิบัติงานโดยเร็วและให้ดีที่สุด เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่เหมืองผาแดง ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ มาตรวจเยี่ยมอยู่เนอืง ๆ  

                      2.3.ในการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานไปแล้ว ในการส่งงวดงาน นั้น เมื่อมีคณะกรรมการ

ไปตรวจ ให้ถ่ายภาพพื้นที่ปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน  ไม่ควรมีภาพที่เหมือนกับว่ายังปฏิบัติไม่แล้วเสร็จ 

กล่าวคือ ยังมีคนงานปฏิบัติงานอยู่ หากจะมคีวรเป็นภาพที่มคีณะกรรมการที่ไปตรวจรับรองมาเท่านั้น 

     2.4 ในช่วงที่พ้นระยะ 60 วันอันตราย ไปแล้ว ก็ตามขอแจ้งให้หน่วยฟื้นฟู/สวนป่า/

โครงการทุกหน่วยปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ขอให้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย ให้ระมัดระวังดูแลพื้นที่

ปฏิบัติงานของตนเองอย่าให้ไฟป่าเกิดขึ้น 

ส่วนโครงการพระราชด าริฯ –  

นายเอกพร  กันโต  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าที่ผูอ้ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริฯ 

        -                              1. การติดตามและนิเทศงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท้องที่อ าเภออุ้มผาง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 30 

เมษายน 2561 – 5 พฤษภาคม 2561 โดยส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี และกรมป่าไม้  โดยขอให้หัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ทุกโครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  2.โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศ ประจ าปี 2561 ด้วยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักงานโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ก าหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า

เชิงนิเวศฯ ประจ าปี 2561 ในวันที่ 2  มิถุนายน 2561 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด บริเวณพื้นที่

เหมืองผาแดง หมู่ที่ 4 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งอยู่ใน

ขั้นตอนออกค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานจัดงานโครงการปลูกป่าเชงินิเวศ ประจ าปี 2561 

จงึขอน าเรียนใหท้ราบไว้ช้ันหนึ่งก่อน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก 
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นายสมเกียรต ิ เยอเจริญ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการท าหนา้ที่ป่าไม้จังหวัดตาก  

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

  -ขอรายงานผลการปฏิบัตงานของศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 

   1. งานธุรการ    

     1.1 ผล รับหนังสือ 72 เรื่อง  ส่งหนังสือ 23 เรื่อง  

          2. งานบริการด้านป่าไม้ 

     2.1 รับค าขอท าไม้หวงห้าม (ไม้สักหรือไม้ยาง) ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครอง จ านวน 2 ราย  

    2.2 ตรวจสอบการขอท าไม้หวงห้าม (ไม้สักหรือไม้ยาง) ในที่ดินกรรสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครอง จ านวน 2 ราย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ศูนยป์่าไม้จังหวัดสุโขทัย  

นางสาวกาญจนา  ศรเทียน  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  ท าหนา้ที่แทนป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ  

2.ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย ประจ าเดือนมีนาคม  2561 

ดังนี ้

           2.1. งานธุรการ    

       2.1.1 ผล รับหนังสือ 104 เรื่อง ส่งหนังสือ 63 เรื่อง     

2.2. งานบริการด้านป่าไม ้  

-ตรวจสอบสภาพพืน้ทีบ่ริเวณกรมพลศกึษา (โดยอธบิดกีรมพลศกึษา) ขออนุญาต

ก่อสร้างสนามกีฬาในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแม่พันล าและ ป่าแม่มอก  ท้องที่ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ

บ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ 19 – 2 – 37.5 ไร่   

   -ตรวจวัดประทบัตราค่าภาคหลวง หรอืค่าบ ารุงป่า รายนายชอบ  สุขสบาย ไม้สัก

จ านวน 1 ต้น ตัดทอนได้ 10 ท่อน ปริมาตร 1.38 ม.๓  

   -ตรวจสอบการขออนุญาตเขา้ท ากิจกรรมขุดเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิปูนเพือ่

อุตสาหกรรมก่อสร้าง รายนายสวัสดิ์  ยะเชียงค า 

   -ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงหา้มที่ขึ้นอยู่ในที่ดนิทีม่ิใช่ป่า  (ไม้สัก) รายนาย

แก้ว  รอดสิน  (โดยนายกัน  รอดสิน ผูร้ับมอบอ านาจ) ไมส้ัก จ านวน 3 ต้น 

     2.3. ผลผลิตสวนป่า 

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

/สป.13.... 
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   -สป.13 จ านวน – แปลง รวม – ต้น 

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

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ศูนยป์่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 นายสมชาย  โพธิ์กัน   เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ท าหนา้ที่แทนป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร   
-ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชรประจ าเดือนมีนาคม 

2561  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ 

ผล รับ – ส่ง - เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 145 เรื่อง  และ  

ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑.2 งานส่งเสริมการปลูกป่า 

   -กิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า            

    ผล-จัดท าทะเบียนสมาฃิกเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า  จ านวน 25 ราย/

386 ไร ่ 

        -ส ารวจข้อมูลความตอ้งการไม/้ตลาดไม้  จ านวน 3 ราย 

    -โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกต้นยางพาราและ

พืน้ที่เกษตรกรรม  

   ผล –จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 25 ราย/350 ไร่ 

     -กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

              ผล – จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 ราย/200 ไร่ 

1.3 งานจัดการป่าชุมชน  

ผล –ประสานงานต่ออายุโครงการป่าชุมชนและโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมือง 

ก าแพงเพฃร,  อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอโกสัมพี,อ าเภอคลองลาน,อ าเภอคลองขลุง,อ าเภอ

ไทรงามและอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 1.4  งานป้องกันรักษาป่า 

              ผล  1. สรุปผลคดีประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561 จ านวน 5 คดี 

      2. ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดนิกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครอง  จ านวน 12 ราย 

        3. ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน - ราย 

      4. ตรวจวัดประทับตราไม้เพื่อยกเว้นค่าภาคหลวง และหรือบ ารุงป่า จ านวน 13 ราย

         5. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน – ราย 

/1.5 งานจัดการ 
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         1.5 งานจัดการที่ดนิป่าไม้ 

ผล –ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1 ราย 

    -ขอความรว่มมอืตรวจสอบที่ดนิ จ านวน 4 ราย 

1.6 กิจกรรมอื่นๆ    

ผล –วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัตาการสื่อสารของรัฐบาล (GCC Birect Line) และการจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ผล

การด าเนินงานในรูปแบบ One Page  ผา่นระบบ Conference 

ผล –วันที่ 26 มนีาคม 2561 เวลา 14.30 น. เข้าประชุมณะกรรมการรักษาความ

สงบเรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนมีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลา

กลางจังหวัดก าแพงเพชร 

    -วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.  เข้าร่วมประชุมศูนย์ข่าวระดับ6 

จังหวัด ประจ าเดือนมีนาคม  2561 ณ หอ้งประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

-วันที่ 29มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

ก าแพงเพชร ประจ าเดือนมีนาคม  2561 ณ หอ้งประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ประธาน 

 -ให้ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วนและป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีฯ 

และร่วมกิจกรรมในครั้งนีด้้วย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 หนว่ยงานอื่น ๆ –ไม่ม ี

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  ส่วนอ านวยการ –ไม่ม ี

           ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ –ไม่ม ี

สว่นจัดการป่าชุมชน –ไม่ม ี

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า –ไม่มี 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า -ไม่ม ี

ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  –ไม่ม ี

                   ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ทั้ง 3 ศูนย์ –ไม่ม ี                  

                   หนว่ยงานอื่น ๆ –ไม่ม ี 
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