
 
 

 รายงานการประชุม 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่1/๒๕63 
เมื่อวันที่  15 มกราคม  2563  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก) 
ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายสุพจน์  ภู่รัตนโอภา ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
  2. นายเอกพร กันโต ผอ.ส่วนอ านวยการ     

3. นายฐิต ิ ตระกูลเลิศรัตน์ ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้        
4. นายชัยรัตน ์ แสงปาน ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. นายอ านาจ สร้อยเกียว ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
6. นายจีระ  ทรงพุฒิ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ตาก 
7. นายเสน่ห ์ นวลส ี ผอ.ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร   
8. นายชาติชาย ชื่นบาน ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
9. นางสาวเตือนใจ ประทุมมา  ส่วนอ านวยการ 
10.  นางสาวสมรัก    เจนดี ส่วนอ านวยการ  
11. นางสาวสุภาพ  เทศดี  ส่วนอ านวยการ 
12. นางรัชนีกร จันทนป  ส่วนอ านวยการ  
13. นางสาวเพ็ญนภา แจ้งกระจ่าง ส่วนอ านวยการ 
14. นางสาวฉันทนา มีลักษณ์  ส่วนอ านวยการ   
15. นายเทศา พสกภักดี               สว่นจัดการป่าไม้ 
16. นายยุทธ กุณา   ส่วนจัดการป่าไม้ 
17. นางสาวภาวิน ี อริยะกุลวงศ์     ส่วนจัดการป่าไม้ 
    หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 1 
18. นายสมศักดิ์         ตะเภา   ส่วนจัดการป่าไม ้ 
   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 9 
19. นายคัมภีร์           รู้คุณ    ส่วนจัดการป่าไม้  
20  นายสมศักดิ์         ชวนชม    ส่วนจัดการป่าไม้ 
21. นายชาญชัย เรืองศิลป์    ส่วนจัดการป่าไม้   
22. นายอริย์ธัช โภคินภัทรนันต์  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
23. ว่าที่ร้อยตรีค าใส   บ ารุงภักดี  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
   หัวหน้าสถานีวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก 

-ฉบับร่าง- 

/24. นายสนธยา… 
สาวกวิภัทร... 
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24. นายสนธยา         วงษ์เมือง             สว่นส่งเสริมการป่าไม ้
     หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 16 
25. นางสาวปภัสรา ขวัญมา  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
26. นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์     ส่วนวิชาการและกฎหมาย   
      หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 
27. นายศิริศักดิ ์  ทนงรบ    ส่วนวิชาการและกฎหมาย   
  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แม่สอด 
28. นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์ ส่วนวิชาการและกฎหมาย   
   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 2  
29. นายเกรียงไกร มากบุญ  ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
30. นายสมจิตร ตะเภา ศูนย์ป่าไม้ตาก 
  ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก) 1  
31. นายพงษ์เดช   สอนพงษ์ ศูนย์ป่าไม้ตาก 
32. นายสุพร จังกินา     ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
       หน.โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จ.สุโขทัย 
33. นายอรัญ อรุณแจ้ง ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 
34. นางสาวกาญจนา ศรเทียน ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย  
36. นายสุรัตน ์ หงษส์ระแก้ว หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.1  (ม่อนกระทิง)                                    
37. นายนพรัตน์ ขวัญแสน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด 
          หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  
     หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) 
38. นายสาหยุด จีบโจง  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แม่ตะวอ)                            
39. นายอภิวัฒน์        นาคเปรม  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ)  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แม่เงา) 
40. นายวิโรจน์     ธิการ  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สอด  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) 
  หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 26  
41. นายฉันทวัสส์   อ่ิมเนย           หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ 
       หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) 
        หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่4 (ตาก) 2  
42. นายคงฤทธิ์ อินรัญ     หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  
                                              หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.9 (แม่จะเรา)  
  หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่4 (ตาก) 4   
43. นายพลพจน์ แสนเมือง  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านตาก  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑0 (ท้องฟ้า)  

/44. นายนพดล… 
สาวกวิภัทร... 
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44. นายนพดล  กองอยู่  แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด) 
45. นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามเงา 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑6 (เด่นไม้ซุง)      
    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง)   
46. นายไสว ตุ้ยดา หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตาก 
  หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑8 (ผาลาด) 
47. นายนพดล สมศรี หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเจ้า  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า)  
.     หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.25  
    (ทรัพย์สมบูรณ์) 
48. นายเหรียญ        ใจจันตา แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.26  
 (กูเตอร์โกล) 
49. นายลัทธิ  โพธิสาร หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อุ้มผาง  
  หน.หน่วยป้องกันรักษาที่ ตก.27 (มิตรภาพ) 
50. นายอาทิตย์         เพาะแพร่พันธ์ หน.หน่วยป้องกันรักษาที่ ตก.29 (ยางใหญ่)  
51. นายทวีป ยุหลง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) 
52. นายทวีศิลป์ เครือพรมมินทร์  แทน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม 
   แทน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.2 (บ้านใหม่)  
53. นายอนวัช          ลิปิกรโกศล  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านด่านลานหอย  
        หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) 
  หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษ สจป.ที4่ (ตาก) 5    
54. นายอาคม งามจิตต์เอ้ือ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก) 
55. นายนิเวช จอมประเสริฐ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสัชนาลัย 
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.7 (ห้วยทรวง) 

    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (หว้ยไคร้) 
56. นายด ารง           มันทะติ   หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คีรีมาศ 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.9 (หนองยาง) 
57. นายสราญรมย์     หอมนาน   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.11 (แม่เทิน) 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.12 (ดอนระเบียง) 
58. นายวัฒนา ผันน้อย หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองก าแพงเพชร 

   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.1 (น้ าดิบ) 
59.นายมานะ ภาระการ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกสัมพีนคร 
       หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพี)  
 
 
  /60.นายเสกสรร… 

สาวกวิภัทร... 

... 
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60. นายเสกสรร กันโต หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พรานกระต่าย  
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6 (น้ าดิบมะพร้าว) 
    หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษ สจป.ที่4 (ตาก) 3  
61. นายนพพงศ์ บุญชูดวง  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขานุวรลักษบุรี  
    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) 
62. นายประจักษ์   สุวรรณเดช  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองลาน 
   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม)   
  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.8 (เพชรนิยม)    
63. นางสาวประทิน สุขเครือ  แทน หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก 
64. นายพิสิษฐ์   สอนไว  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย 
65. นายสมบูรณ์ พรหมปัญญา หน.หนว่ยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ  ป่าประดางและป่าวงัก์เจ้า ที่ 5              
66. นายวัชรินทร์ เหล่าโก้ก             หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าเขาหลวง ที ่9 
67. นายนพดล สามกองาม หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 1  
68. นายพิพัฒน์ เกตุดี หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าสามหมื่น ที่ 1 
69. นายอ านาจ แดงละอุ่น หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที ่17  
70. นายวิภัทร ธนนันท์ธาดา   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 8 
71. นายสมคะเน ปิยนลินมาศ    หน.หน่วยฟ้ืนฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าคลองขลุง                            
     และป่าแม่วงก์ท่ี 1 จ.ก าแพงเพชร  
72.  นายธนเดช วัฒนจรัสพงศ์   หน.ศูนย์พัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่โครงการหลวงเลอตอ 
73.  นายธนพล วะรินทร์   หน.โครงการสร้างป่าสร้างรายได้แม่สอด ที่ 3 
74. นายประพาย แก่นนาค    หน.สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร 
75. นายศราวุธ  แปลงประวัติ   หน.ด่านป่าไม้ตาก 
76. นางนพภาภรณ์ เลิกสายเพ็ง  ส่วนอ านวยการ 
77.  นางสาวจิรชัญา  ก าแพงแก้ว    ส่วนอ านวยการ 
78. นางสาวสุชาดา จันตะวงศ์    ส่วนอ านวยการ 
79. นางสาวภคพร จุลสราญพงษ์   ส่วนอ านวยการ  
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอ่ืนๆ   
1. หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.11 (แมส่ลิด) 
2. หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล) 
3. หน.หนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม 
    หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ สท.2 (บ้านใหม่) 
4. หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก     
5. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่สอด ที่ 6,13 
6. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าท่าสองยาง ที่ 1,2 
7. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 3,6,21 

/8. หน.หนว่ยฟื้นฟู… 
สาวกวิภัทร... 

... 
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8. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าต้นน้ า จ.ตาก ที ่1/2,1/11,2/7 
9. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 
10. หน.ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 
11. หน.โครงการส่งเสริมการการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ตาก 
เริ่มประชุมเวลา  09.30. น.    

-ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 1. ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563  มีการสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) บัดนี้ได้ด าเนินการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายและสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว และจะมีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
                   2. ในเรื่องของการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารีระหว่างวันที่ 16 – 19  ธันวาคม 2562 ซึ่งก็ได้มีการไปเตรียมการล่วงหน้าและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) ที่เป็นหลักในการเตรียมการที่โครงการเรียนรู้ 
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดตาก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ 
กันปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลส าเร็จและเรียบร้อยอีกครั้ง 
 3. การจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดตาก งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจ าปี 2563 
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดพิธี  
โดยทางส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ร่วมกับส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 14 ตาก  ในการ 
จัดนิทรรศการและแจกกล้าไม ้จงึขอขอบคุณทุกส่วน/ศูนย์ป่าไม้ตากที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการและผ่านไปได้ด้วยดี 
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการในเรื่อง “ของขวัญ
ปีใหม่ ส าหรับประชาชน”  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเรื่องของ 
  4.1 การบริการจุดที่พักพร้อมที่จอดรถ เพ่ือรองรับประชาชน 
  4.2 การจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ  
  4.3 การแจกเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า 
กรณีที่หน่วยงานใดได้ด าเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทางฝ่ายแผนงานฯ ได้ทราบเพ่ือที่จะได้รายงานให้ทางส านัก
แผนงานฯ กรมป่าไม้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 6/๒๕62  
เมื่อวันที่  12  ธันวาคม 2562 
        -ไม่มีการแก้ไข  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  
12  ธันวาคม  ๒๕62 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมประจ าเดือนของ ส านักฯ ๔ (ตาก) 
ครั้งที ่6/๒๕62 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕62   
  3.1 ส่วนอ านวยการ 
นายเอกพร  กันโต  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

   -ขอให้ส่วนทุกส่วน, ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์และหน่วยงานภาคสนาม เมื่อได้รับแผนการปฏิบัติงานแล้ว 
กรณีงบด าเนินงาน ให้รีบด าเนินการส่งใบส าคัญเพ่ือเบิกจ่าย ถ้าเป็นงบลงทุนให้ด าเนินการขออนุมัติหลักการในการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณร่างขอบเขตงาน และประมาณการใช้จ่ายเงินโดยด่วน เพราะจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของทาง
ส านักฯ และภาพรวมการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมป่าไม้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ประธาน 
  -ขอให้หน่วยงานภาคสนามแต่ละหน่วยงานตรวจสอบแผนปฏิบัติของตนเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ 

รีบประสานงานศูนย์ป่าไม้และส่วนต่าง ๆ หรือประสายฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอ านวยการ และเร่งด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้น เพราะงานบางกิจกรรมต้องขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล เช่น ในเรื่องไฟป่าที่มีงบประมาณมา ก็ต้องรีบด าเนินการ 
ให้ทันในห้วงเวลานั้น ๆ จึงขอฝากให้รีบเร่งด าเนินการในการเบิกจ่าย โดยเป็นเรื่องที่ส าคัญ จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ภาคสนามช่วยตรวจสอบด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2 ส่วนจัดการป่าไม้  
นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม ้
  -ตามที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้มีค าสั่งให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่ 
ทั้ง 3 จังหวัด ไปตรวจสอบการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  (กสทช.) ในโครงการพ้ืนที่ ห่ างไกล ซึ่ งปั จจุบั นส่ วนจัดการป่ าไม้ ได้ด าเนิ นการ 
จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบในพ้ืนที่ ในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและ 
พ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มีหลายหน่วยงานได้เข้าไปด าเนินการ ในการตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว จึงขอให้เจ้าหน้าที่  
ที่ออกไปด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ไปติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการป่าไม้ในเรื่องของ 
การตรวจสอบพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน 
 -ขอให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย รีบด าเนินการประสาน
กับเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการป่าไม้ด้วย เพราะถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องน าไปปฏิบัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.3 ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
นายชัยรัตน์  แสงปาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม ้

   3.3.1. หัวหน้าหน่วยงานหน่วยฟ้ืนฟู/โครงการ ที่มีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ในขณะนี้ได้รับการประสานงาน
จากส่วนปลูกป่าภาครัฐได้เสนอรายชื่อไปที่ส่วนการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้ว  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อเสนอเพ่ือให้อธิบดี 
กรมป่าไม้ลงนามต่อไป  

/3.3.2 เรื่องการจัดท า… 
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    3.3.2. เรื่องการจัดท าแผนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง หน่วยงานภาคสนาม ขอให้หัวหน้าหน่วย
ฟ้ืนฟู/โครงการที่ได้รับแผนแล้ว เร่งด าเนินการตามห้วงเวลาที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ 

    3.3.3. ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาลุกลามของไฟป่า ขอก าชับหัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟู/โครงการ ที่มีแปลง
ปลูกป่า ในช่วงนี้ให้เฝ้าระวังดูแล มิให้เกิดไฟไหม้แปลงปลูกป่า และในเรื่องของการจัดท าป้ายแสดงแปลงฟ้ืนฟูของ
แต่ละหน่วยให้ชัดเจน แนวขอบเขตแปลง จัดท าหลักฐานแสดงให้ชัดเจน และเฝ้าระวังมิให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่แปลง
ปลูกป่าด้วย โดยจะไปท าการตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงานไปแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน 
  -ขอให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติงานที่แน่นอน ขอให้ด าเนินการในเรื่อง 
การเบิกจ่ายไว้เพื่อที่จะได้ด าเนินการในกรณีท่ีมีค าสั่ง จะได้เพ่ิมความรวดเร็วในด้านการปฏิบัติต่อไป 
 3.4 ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
นายอ านาจ สร้อยเกียว  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย 

-ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.5 ศูนย์ป่าไม้ตาก 
นายจีระ  ทรงพุฒิ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ตาก 

     3.5.1. การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยฟ้ืนฟูที่มีการเบิกจ่ายและมีการกันเงินเหลื่อมปี  
ในปีงบประมาณ 2563 ขอให้เร่งด าเนินการท าการส่งใบส าคัญโดยเฉพาะในเรื่ องของการท าแนวกันไฟที่อาจมี 
การซ้อนทับในเรื่องของกิจกรรม  หากพบว่ามีปัญหาขอให้รีบด าเนินการแจ้งศูนย์ป่าไม้ตากได้ทราบเพ่ือที่จะได้
ด าเนินการแก้ไขให้ทัน 

            3.5.2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่มีงบประมาณการป้องกันไฟป่าในเรื่องของแนวกันไฟ  
ที่จะด าเนินการจัดจ้างในระยะการจ้าง 4 เดือน  ขอให้รีบด าเนินการจัดจ้างและรีบส ารวจพ้ืนที่ล่อแหลม 
ที่จะด าเนินการและให้จัดเตรียมข้อมูลไว้ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการเมื่อได้รับแผนงานและงบประมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.6 ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย  
นายชาติชาย  ชื่นบาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ท าหน้าทีผู่้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

-ขอเพ่ิมเติมในเรื่องกิจกรรมในการตรวจสอบพ้ืนที่ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ขอให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ประสานส่วน
จัดการป่าไม้ ก่อนเข้าไปด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.7 .ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 
นายเสน่ห์  นวลสี  นักวิชาการป่าไมช้ านาญการ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร  

-ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   /ประธาน… 
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ประธาน 
  -ขอย้ าหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในการปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายอยู่แล้ว ขอให้ปฏิบัติโดยให้ใช้ความระมัดระวังและความถูกต้อง รัดกุม 
เรียบร้อย ซึ่งในการปฏิบัติงานบางครั้งมีความล่อแหลม ฉะนั้น พยายามหาพยานหลักฐาน พยานแวดล้อม การ
จัดท าบันทึกให้ละเอียดและรัดกุมมาเพ่ือเป็นการป้องกันตัวเองเพ่ือมิให้มีการฟ้องกลับ หากพบว่าการปฏิบัติงานมี
ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพลมีการกล่าวอ้างหรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ขอให้มีการหา
พยานหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการร้องทุกข์ลงประจ าวัน และมิให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอ
ฝากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามได้ใช้ปฏิบัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ส่วนอ านวยการ 
นายเอกพร  กันโต   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง  
     4.1.1 สรุปแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้รับแผนการปฺฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน จ านวน 31 กิจกรรม เป็นเงิน 43,276,970.- บาท ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้ว 10 กิจกรรม เป็นเงิน 6,252.563.-บาท คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของงบประมาณท่ีได้รับ ภาพรวมเป้าหมาย
ในการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของไตรมาสที่ 1 คือ 32 % และไตรมาสที่ 2 คือ 54 % คาดว่า 
ในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีเริ่มมีการเบิกจ่ายในงบลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 

 4.1.2 ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเหมา ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก)  
ได้รับแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายเงิน แล้ว ฝ่ายการเงินและบัญชี  ส่วนอ านวยการ ได้ด าเนินการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว ดังนี้ 

        4.1.2.1 ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเหมาเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
เงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

   4.1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาเดือนธันวาคม 2562 เงินเข้ าบัญชี 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  

   4.1.2.3คค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563 ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน 
จ านวน 1,431,000 บาท 

 4.1.3 ค่าใช้สอยที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่ายานพาหนะ) ของหัวหน้า
ชุดปฏิบัติการฯ และหัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ขณะนี้มีการส่งใบส าคัญเบิกจ่ายมาแล้ว อยู่ในระหว่างการน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักฯ คาดว่าเงินจะออกไม่เกินสัปดาห์หน้า 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ       
 4.2 ส่วนจัดการป่าไม ้
นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม ้  
    

/4.2.1 งบประมาณ… 
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     4.2.1งงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการป้องกันไฟป่าของหน่วยป้องกัน 
และพัฒนาป่าไม้ จ านวน 9 อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดตาก งบประมาณดังกล่าวในแผนงานเดือนพฤศจิกายน 2562 – 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะมีระยะเวลา 4 เดือน ในการเบิกจ่ายจะเป็นการเบิกเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งท าการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้วย 

 4.2.2 การด าเนินงานจัดท าข้อมูลแนวกันไฟ แผนงานของพ้ืนที่ทั้ง 9 อ าเภอ ดังนั้นจึงขอให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมข้อมูล เป้าหมายที่จะด าเนินการขอส่งให้ส่วนจัดการป่าไม้ได้ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนอีกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ    
 4.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องแนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ 
ได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ไปเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตามค าสั่งนั้นจะได้รับ Note Book จ านวน 1 เครื่อง จึงขอแจ้งให้ทราบ   
มติที่ประชุม  รับทราบ   
ประธาน 
 - หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุดที่ ตก 0014.3/485 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง  เชิญประชุม 
รับมอบนโยบาย ท าความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควัน ในเรื่องของไฟป่ า 
ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก  ศาลากลาง
จังหวัดตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตากขขอแจ้งให้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เข้าร่วมประชุม หากหัวหน้า 
หน่วยงานผู้ใด ที่ประชุมที่กรมป่าไม้ก็ให้มอบหัวหน้าหน่วยป้องกันในพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมแทน การแต่งกาย ชุดอนุรักษ ์
บ่าอ่อน 2/1 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 4.3 ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
นายชัยรัตน์  แสงปาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม ้
     มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 

   4.3.1 โครงการแจกเมล็ดไม้มีค่า โดยกรมป่าไม้ได้จัดส่งมาให้แล้ว และส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
ได้ด าเนินการบรรจุใส่ซองไว้และแจกจ่ายไปทางศูนย์ป่าไม้จังหวัดทั้ง 3 ศูนย์ เพ่ือมอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่า  
จะได้แจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่ งได้ด าเนินการไปแล้ว ขณะนี้  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  ได้รับเมล็ดไม้มีค่า 
เป็นครั้งที่ 2 และได้ด าเนินการจัดส่งให้ศูนย์ป่าไม้ไปด าเนินการแล้ว ซึ่งยังมีศูนย์ป่าไม้สุโขทัยที่ยังไม่ได้มาติดต่อ
ขอรับ จึงขอแจ้งให้ศูนย์ป่าไม้สุโขทัยไปรับเมล็ดไม้มีค่าได้ที่ส่วนส่งเสริมการป่าไม้เพ่ือน าไปแจกจ่ายต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 ส่วนวิชาการและกฎหมาย 
นายอ านาจ สร้ อยเกี ยว เจ้ าพนั กงานป่ าไม้ อาวุ โส  ท าหน้ าที่ ผู้ อ านวยการส่ วนวิชาการและกฏหมาย                                                                        
4.4.1            4.4.1 การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากเงินค่าปรับตามค า
พิพากษาของศาล ตามหนั งสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4  (ตาก) ที่  ทส 1617.43/10586  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากเงินค่าปรับตาม
ค าพิพากษาของศาล สืบเนื่องจากค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 2764/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบ
อ านาจการรับเงินค่าปรับตามค าพิพากษา โดยให้ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก)  

/เป็นผู้มีอ านาจ… 
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เป็นผู้มีอ านาจในการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล เงินรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้แก่ผู้แจ้งความน าจับ 
เจ้าหน้าที่ผู้น าจับ และผู้ร่วมจับกุม หรือให้แก่ผู้เบิกความในการด าเนินงาน แล้วแต่กรณี ส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พิจารณาแล้วเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้การเบิกจ่ายดังกล่าว
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยเป็นไปตามแนวทางที่กรมป่าไม้ก าหนด  
หากท่านมีความประสงค์ขอรับเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามค าพิพากษาของศาล (คดีถึงที่สุด) ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป่าไม้  ซึ่ งอยู่ ในพ้ืนที่ รับผิดชอบ ขอให้ประสานการติดต่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง 
ในคดีมายังส่วนวิชาการและกฎหมาย ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) หมายเลขโทรศัพท์ 0 5589 4202 
หรือ 083 660 0026 เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.5 ศูนย์ป่าไม้ตาก 
นายจรีะ  ทรงพุฒิ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไมต้าก 
    มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
         4.5.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้ตากประจ าเดือน ธันวาคม 2562  ดังนี้ 

               4.5.1.1. งานธุรการ    
   ผล - รบัหนังสือ  1,077 เรือ่ง ส่งหนังสือ 326 เรื่อง    

                4.5.1.2.งานบริการด้านป่าไม ้      
-ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทท้องที่จังหวัดตาก จ านวน 12 ราย 

         4.5.2 รายงานสรุปผลสถิติคดีประจ าเดือนธันวาคม  2562 ดังนี้ จังหวัดตาก  จ านวน 6 คดี 
ผู้ต้องหา 1 ราย ยึดไม้สักท่อน 21 ท่อน ปริมาตร 3.04 ม.๓  ไม้กระยาเลยท่อน 92 ท่อน  ปริมาตร  3.09 ม.๓   
อุปกรณ์การกระท าผิดเลื่อยตั้ง 1 ปื้น คดีไม้  3  คดี ผู้ต้องหา 1 คน  คดีพ้ืนที่ 3 คดี ไม่มีผู้ต้องหา พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก 
จ านวน 14 – 2 - 62  ไร่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ      
   4.6 ศูนย์ป่าไมสุ้โขทัย  
นายชาติชาย  ชื่นบาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ  
        4.6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้สุโขทัยประจ าเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 

                   4.6.1.1 งานธุรการ  
                       ผล - รับหนังสือ  257 เรื่อง ส่งหนังสือ 78 เรื่อง   

      4.6.2. งานบริการด้านป่าไม ้  
   4.6.2.1 ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  จ านวน 10 ราย 

          44.6.2.2  ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 2 ราย ดังนี้   
           4.6.2.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าห้วยทรวง ป่าแม่ส า ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ เพ่ือก่อสร้างจุดชมวิวเขานกสะท้อ เนื้อที่ 8-0-35 ไร่ 
          4.6.2.2.2 กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่า ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม่ พุทธศักราช 2484 เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ส าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ 178-2-16 ไร่  

/มติที่ประชุม...  
… 



- ๑๑ - 
 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.7 ศูนยป์่าไม้ก าแพงเพชร 
 นายเสน่ห์  นวลสี  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าที ่ ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ก าแพงเพชร  
 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
 4.7.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชรประจ าเดือนธันวาคม 2562  ดังนี้      

       4.7.1.1 งานธุรการ 
ผล-รับ ส่ง เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 349 เรื่อง และปฏิบัติงาน 

อ่ืน ๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
            4.7.1.2 งานส่งเสริมการปลูกป่า  

                       4.7.1.2.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
            ผล 
   -  

       4.7.1.2.2 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกต้นยางพาราและ
พ้ืนที่เกษตรกรรม  

            ผล 
   –  
             4.7.1.2.3  กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  
             ผล 
   -            
               4.7.1.2.4 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
               ผล 
    -  
               4.7.1.3 งานจัดการป่าชุมชน  
 ผล – อยู่ระหว่างการรอแผนปฏิบัติงาน 
              4.7.1.4 งานป้องกันรักษาป่า 
  ผล - สรุปผลคดีประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 1 คด ี

   - ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิๆครอบครอง จ านวน -ราย 
- ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน - ราย  
- ตรวจวัดประทับตราไม้เพ่ือยกเว้นค่าภาคหลวง และหรือบ ารุงป่า จ านวน 3  ราย 

               - ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน - ราย 
               - ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง จ านวน - ราย 
         -ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ตามมาตรา จ านวน 1 ราย 
           4.7.1.5 งานจัดการที่ดินป่าไม ้
      ผล -ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 2 ราย 
         -ขอความร่วมมือตรวจสอบที่ดิน จ านวน – ราย 
 

/4.7.2. กิจกรรมอ่ืน ๆ ...  
… 
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 4.7.2 กิจกรรมอื่นๆ 
          ผล –วันที่  4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการส ารวจการครอบครองที่ดิน การตรวจสอบและการบริหารจัดการพ้ืนที่ของคณะท างานด้านการส ารวจ
การครอบครองทิ่น ระดับพ้ืนที่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

     -วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารง
ธรรมกรณีขอความเป็นธรรมในการซื้อที่ดิน นางอุดมรัตน์  อาภรณ์รัตน์ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดก าแพงเพชร  

- วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข่าว
ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมซุ้มกอ (ชั้น 4)  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร  
    - วันที่ 24 ธันวาคม  2562 เวลา 11.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา
ความสงบเรียบร้อยจั งหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ณ  ห้องประชุมซุ้ มกอ  ชั้น  4  
ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 
    - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมซุ ้มกอ ชั ้น 4  ศาลากลางจังหวัด
ก าแพงเพชร   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.8 หน่วยงานอื่น ๆ  
  -ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ส่วนอ านวยการ  
นายเอกพร  กันโต   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าทีผู่้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
 -ขอฝากให้หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูฯ ที่มีการกันเงินเหลื่อมปี  มีสัญญาการจ้างอยู่และที่จะด าเนินการ
จ้างในปีงบประมาณ 2563 ให้ท าการตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563  
อย่าให้มีการคาบเกี่ยวหรือซ้อนทับกันของกิจกรรม หากพบว่ามีปัญหาให้รีบประสานงานกับทางฝ่ายพัสดุ  
ส่วนอ านวยการ โดยด่วนต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นางสาวเตือนใจ ประทุมมา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหน้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล 
  -ฝ่ายแผนงานฯ ขอแจ้งผู้อ านวยการส่วนทุกส่วนและผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ส านักฯ  
ได้จัดตั้งกลุ่ม Lineฝฝ่ายแผนงานฯ, ฝ่ายการเงินฯ และฝ่ายพัสดุ เนื่องจากตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
การบริหารงานของส านักฯ ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ เข้ากลุ่ม  Lineเเพ่ือที่จะได้เป็นการ
ประสานงานในระดับผู้ปฏิบัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/นายเอกพร… 




