
                        
            สําเนาคูฉบับ  

 
คําสั่งสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14  (ตาก) 

ท่ี           /2560 
เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 
………………………………………………….. 

  ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ดวนท่ีสุด  ท่ี ทส 0905.703/22046                 
ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560  สงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
(แบบ  อส.101 – 104/1)  ใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ดําเนินการ  นั้น 

  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  พิจารณาแลว  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ             
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  เปนไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนแกทางราชการ  สอดคลองกับลักษณะงานและปริมาณงาน  
ตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับ  จึงแบงการบริหารงานภายในสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม             
และสัตวปา  โดยใหขาราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา   
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  กําหนดแผนปฏิบัติการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตวปา  กับชุมชนทองถ่ินและสวนราชการภูมิภาค  ติดตามประสานเครือขาย  รสทป.  ประสานการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขายอ่ืน ๆ  ประสานความรวมมือและผลักดันมาตรการแกไขปญหาความขัดแยง                 
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  กับชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการภูมิภาค  แกปญหา  อุปสรรค                       
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ทางการบริหารรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
และสวนราชการอ่ืน ๆ รวมท้ังหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  และหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยู ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย ภายใตภารกิจและอํานาจหนาท่ี   พัฒนาแนวทาง  
วิธีการ  ในการสงเสริมใหชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการในภูมิภาคใหมีความรูสึกหวงแหนและมีสวนรวมในการ
ดูแลทรัพยากรปาไม   และสัตวปา  ติดตาม  รวบรวม  ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความรวมมือดาน
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา   ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีนายสาธิต  มณฑาทิพย  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  ทําหนาท่ีผูอํานวยการ  
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในการปฏิบัติงานมีการแบงการบริหารงานภายใน
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ดังนี้ 

 

 

 

 

1.  ฝายบริหารท่ัวไป... 



 

 
- 2 - 

 

  1.  ฝายบริหารงานท่ัวไป  
       1.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
     1.1.1  งานสารบรรณ 
   1.1.2  งานดานงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  
   1.1.3  ควบคุม  ดูแล  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  และครุภัณฑ  
   1.1.4  รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติของสวน ฯ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
      1.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   1.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
   1.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   1.2.3  นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ 

  2.  ฝายประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
       2.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
   2.1.1  ดําเนินการประสานงานและแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา           

กับชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการอ่ืนในภูมิภาคและหนวยงานในสังกัด  
ประชุมชี้แจงกลุมเปาหมายท่ีมีปญหารเก่ียวกับปาไมและสัตวปา  
ประสานงานและดําเนินการแกไขปญหารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

2.1.2  ออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา 

   2.1.3  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
   2.1.4  ดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
   2.1.5  ดําเนินการประสานจังหวัด  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   

          (กบจ.)  ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 
      2.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   2.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   2.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   2.2.3  นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
   
 
 
 
 
 
 

3.  ฝายสงเสริม... 
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  3.  ฝายเสริมสรางการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขาย  
      3.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
   3.1.1  รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัคร/เครือขายดานการอนุรักษ  

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
   3.1.2  จัดทําแผนงานเพ่ือเสริมสรางการมีสวมรวมภาครัฐและเอกชน  และจัดทํา  

แผนการฝกอบรมหลักสูตร  รสทป.  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็น   
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย  จัดทําแผนงานเพ่ือ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัคร/เครือขาย  ดานการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

   3.1.3  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัคร/  
เครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาและจัดฝกอบรม 
หลักสูตร  รสทป.  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.4  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร/เครือขาย  ดานการ 
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

   3.1.5  สรางและประสานงานเครือขาย  Online  เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
และสัตวปาในระดับพ้ืนท่ี 

         3.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   3.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี     เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.3   นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.4  นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 

  ท้ังนี้  ในการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายกรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  และสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  และปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานใหขออนุมัติไปราชการจากผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  
ทุกครั้ง  และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ทราบ อนุมัติใหจัดซ้ือฟลมขาว - ดํา  

 

 

 

 

ฟลมสไลด... 
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ฟลมสไลด  ลางอัดขยายภาพสี  ภาพขาว - ดํา  ภาพสไลด  ไดตามความจําเปน  แตตองเปนไปอยางประหยัด  
โดยใหผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  เปนผูควบคุม  กํากับ  ดูแล   
การปฏิบัติงานของสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
คําสั่งใดท่ีขัดแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
 
                                                                    สั่ง  ณ  วันท่ี       ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ผูราง 

16  ต.ค.  59/ผูพิมพ 

/ผูตรวจ 

 



 

 

 

 

 
คําสั่งสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14  (ตาก) 

ท่ี           /2560 
เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 
………………………………………………….. 

  ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ดวนท่ีสุด  ท่ี ทส 0905.703/22046                 
ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560  สงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
(แบบ  อส.101 – 104/1)  ใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ดําเนินการ  นั้น 

  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  พิจารณาแลว  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ             
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  เปนไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนแกทางราชการ  สอดคลองกับลักษณะงานและปริมาณงาน  
ตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับ  จึงแบงการบริหารงานภายในสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม             
และสัตวปา  โดยใหขาราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา   
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  กําหนดแผนปฏิบัติการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตวปา  กับชุมชนทองถ่ินและสวนราชการภูมิภาค  ติดตามประสานเครือขาย  รสทป.  ประสานการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขายอ่ืน ๆ  ประสานความรวมมือและผลักดันมาตรการแกไขปญหาความขัดแยง                 
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  กับชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการภูมิภาค  แกปญหา  อุปสรรค                       
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ทางการบริหารรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
และสวนราชการอ่ืน ๆ รวมท้ังหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  และหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยู ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย ภายใตภารกิจและอํานาจหนาท่ี   พัฒนาแนวทาง  
วิธีการ  ในการสงเสริมใหชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการในภูมิภาคใหมีความรูสึกหวงแหนและมีสวนรวมในการ
ดูแลทรัพยากรปาไม   และสัตวปา  ติดตาม  รวบรวม  ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความรวมมือดาน
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา   ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีนายสาธิต  มณฑาทิพย  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  ทําหนาท่ีผูอํานวยการ  
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในการปฏิบัติงานมีการแบงการบริหารงานภายใน
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ดังนี้ 
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  1.  ฝายบริหารท่ัวไป  
       1.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
     1.1.1  งานสารบรรณ 
   1.1.2  งานดานงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  
   1.1.3  ควบคุม  ดูแล  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  และครุภัณฑ  
   1.1.4  รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติของสวน ฯ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
      1.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   1.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
   1.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   1.2.3  นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ 

  2.  ฝายประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
       2.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
   2.1.1  ดําเนินการประสานงานและแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา           

กับชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการอ่ืนในภูมิภาคและหนวยงานในสังกัด  
ประชุมชี้แจงกลุมเปาหมายท่ีมีปญหารเก่ียวกับปาไมและสัตวปา  
ประสานงานและดําเนินการแกไขปญหารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

2.1.2  ออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา 

   2.1.3  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
   2.1.4  ดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
   2.1.5  ดําเนินการประสานจังหวัด  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   

          (กบจ.)  ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 
      2.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   2.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   2.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   2.2.3  นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
   
 
 
 
 
 
 

3.  ฝายสงเสริม... 
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  3.  ฝายเสริมสรางการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขาย  
      3.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
   3.1.1  รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัคร/เครือขายดานการอนุรักษ  

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
   3.1.2  จัดทําแผนงานเพ่ือเสริมสรางการมีสวมรวมภาครัฐและเอกชน  และจัดทํา  

แผนการฝกอบรมหลักสูตร  รสทป.  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็น   
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย  จัดทําแผนงานเพ่ือ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัคร/เครือขาย  ดานการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

   3.1.3  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัคร/  
เครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาและจัดฝกอบรม 
หลักสูตร  รสทป.  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.4  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร/เครือขาย  ดานการ 
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

   3.1.5  สรางและประสานงานเครือขาย  Online  เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
และสัตวปาในระดับพ้ืนท่ี 

         3.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   3.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี     เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.3   นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.4  นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 

  ท้ังนี้  ในการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายกรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  และสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  และปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานใหขออนุมัติไปราชการจากผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  
ทุกครั้ง  และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ทราบ อนุมัติใหจัดซ้ือฟลมขาว - ดํา  
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ฟลมสไลด  ลางอัดขยายภาพสี  ภาพขาว - ดํา  ภาพสไลด  ไดตามความจําเปน  แตตองเปนไปอยางประหยัด  
โดยใหผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  เปนผูควบคุม  กํากับ  ดูแล   
การปฏิบัติงานของสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
คําสั่งใดท่ีขัดแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
 
                                                                    สั่ง  ณ  วันท่ี       ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สําเนาคูฉบับ 

   ดวนที่สุด      บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา    

  โทร 0-5551-1142  

ท่ี   ทส 0924.16/                                            วันท่ี        ตุลาคม  2560                                   

เรื่อง   ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม

และสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 

เรียน นายสาธิต  มณฑาทิพย 
 นายฐาปนนท  ภักดี  
 นายมานิต  วโรดมบัณฑิต  
 นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู  
 นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค  

  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ขอสงสําเนาคําสั่งสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)   
ท่ี            /2560  ลงวันท่ี         ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  
ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)   
มาเรียนเพ่ือทราบและปฏิบัติ 

  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ผูราง 

17  ต.ค.  60/ผูพิมพ 

/ผูตรวจ 



 
 

สําเนาคูฉบับ 

   ดวนที่สุด      บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา    

  โทร 0-5551-1142  

ท่ี   ทส 0924.16/                                       วันท่ี       ตุลาคม  2560                                   

เรื่อง   ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม

และสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 

  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ขอสงสําเนาคําสั่งสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)   
ท่ี            /2560  ลงวันท่ี         ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  
ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)   
มาเรียนเพ่ือโปรดทราบ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ผูราง 

17  ต.ค.  60/ผูพิมพ 

/ผูตรวจ 



 

 

สําเนาคูฉบับ 

ดวนที่สุด  บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา    

  โทร 0-5551-1142  

ท่ี   ทส 0924.16/                                           วันท่ี           ตุลาคม  2560                                   

เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม

และสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 

เรียน    ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

 ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร  

 ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา  

ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ 
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 

ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา 

ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 

ผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ํา ฯ  ท่ี  14  (ตาก) 
หัวหนากลุมงานวิชาการ 

หัวหนากลุมงานกฎหมาย 

หัวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศ 

ผูมีรายชื่อตามคําสั่ง 
 

  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ขอสงสําเนาคําสั่งสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
ท่ี            /2560  ลงวันท่ี         ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา
ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
มาเรียนเพ่ือทราบ   

  สําหรับผูอํานวยการสวนอํานวยการ  เพ่ือทราบและปฏิบัติในสวนท่ีเก่ียวของ  และสําหรับ           
ผูมีรายชื่อตามคําสั่ง  เพ่ือทราบและปฏิบัติ  
  
 
 
 
 
 
 

/ผูราง 

17  ต.ค.  60/ผูพิมพ 

      /ผูตรวจ   



 
สําเนาคูฉบับ 

ดวนที่สุด  บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)      

  โทร 0-5551-1142  

ท่ี   ทส 0924.16/                                           วันท่ี           ตุลาคม  2560                                   

เรื่อง   ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากร           

ปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14 

  ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ดวนท่ีสุด  ท่ี ทส 0905.703/22046                 
ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560  สงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
(แบบ  อส.101 – 104/1)  ใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ดําเนินการและปฏิบัติงาน                  
ตามแผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการน้ําและสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม               
อยางยั่งยืน  ผลผลิตท่ี 1 :  พ้ืนท่ีปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ  กิจกรรมอนุรักษ  ฟนฟู  และพัฒนาปาไม  
กิจกรรมงานคุมครองพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  รหัสบัญชี 49 - 001  นั้น    

  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ขอเรียนวา  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (แบบ  อส.101 – 104/1)
ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  เห็นควรมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ไปปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ฯ  
ดังกลาวตอไป  พรอมนี้ไดจัดทําคําสั่ง ฯ  มาเรียนเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 
             (นายฐาปนนท  ภักดี)  
          เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  
             รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 
 
 
 
 

/ราง 

  17  ต.ค. 60/ พิมพ  

            /ตรวจ  

 



 

                            (สําเนา) 
 

คําสั่งสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14  (ตาก) 
ท่ี 604/2560 

เรื่อง  ใหขาราชการ  และพนักงานจางเหมา  ปฏิบัติงานประจําสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก) 
………………………………………………….. 

  ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ดวนท่ีสุด  ท่ี ทส 0905.703/22046                 
ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560  สงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
(แบบ  อส.101 – 104/1)  ใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ดําเนินการ  นั้น 

  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  พิจารณาแลว  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ             
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  เปนไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนแกทางราชการ  สอดคลองกับลักษณะงานและปริมาณงาน  
ตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับ  จึงแบงการบริหารงานภายในสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม             
และสัตวปา  โดยใหขาราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา   
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  กําหนดแผนปฏิบัติการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตวปา  กับชุมชนทองถ่ินและสวนราชการภูมิภาค  ติดตามประสานเครือขาย  รสทป.  ประสานการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขายอ่ืน ๆ  ประสานความรวมมือและผลักดันมาตรการแกไขปญหาความขัดแยง                 
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  กับชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการภูมิภาค  แกปญหา  อุปสรรค                       
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ทางการบริหารรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
และสวนราชการอ่ืน ๆ รวมท้ังหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  และหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยู ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย ภายใตภารกิจและอํานาจหนาท่ี   พัฒนาแนวทาง  
วิธีการ  ในการสงเสริมใหชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการในภูมิภาคใหมีความรูสึกหวงแหนและมีสวนรวมในการ
ดูแลทรัพยากรปาไม   และสัตวปา  ติดตาม  รวบรวม  ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความรวมมือดาน
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา   ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีนายสาธิต  มณฑาทิพย  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  ทําหนาท่ีผูอํานวยการ  
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในการปฏิบัติงานมีการแบงการบริหารงานภายใน
สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ดังนี้ 
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  1.  ฝายบริหารท่ัวไป  
       1.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
     1.1.1  งานสารบรรณ 
   1.1.2  งานดานงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  
   1.1.3  ควบคุม  ดูแล  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  และครุภัณฑ  
   1.1.4  รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติของสวน ฯ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
      1.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   1.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
   1.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   1.2.3  นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ 

  2.  ฝายประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
       2.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
   2.1.1  ดําเนินการประสานงานและแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา           

กับชุมชน  ทองถ่ิน  และสวนราชการอ่ืนในภูมิภาคและหนวยงานในสังกัด  
ประชุมชี้แจงกลุมเปาหมายท่ีมีปญหารเก่ียวกับปาไมและสัตวปา  
ประสานงานและดําเนินการแกไขปญหารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

2.1.2  ออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา 

   2.1.3  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
   2.1.4  ดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
   2.1.5  ดําเนินการประสานจังหวัด  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   

          (กบจ.)  ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 
      2.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   2.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี   เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   2.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   2.2.3  นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
   
 
 
 
 
 
 
 

3.  ฝายสงเสริม... 
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  3.  ฝายเสริมสรางการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขาย  
      3.1  หนาท่ีรับผิดชอบ 
   3.1.1  รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัคร/เครือขายดานการอนุรักษ  

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
   3.1.2  จัดทําแผนงานเพ่ือเสริมสรางการมีสวมรวมภาครัฐและเอกชน  และจัดทํา  

แผนการฝกอบรมหลักสูตร  รสทป.  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็น   
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย  จัดทําแผนงานเพ่ือ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัคร/เครือขาย  ดานการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

   3.1.3  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัคร/  
เครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาและจัดฝกอบรม 
หลักสูตร  รสทป.  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.4  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร/เครือขาย  ดานการ 
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

   3.1.5  สรางและประสานงานเครือขาย  Online  เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
และสัตวปาในระดับพ้ืนท่ี 

         3.2  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
   3.2.1  นายฐาปนนท  ภักดี     เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.2  นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.3   นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 
   3.2.4  นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู    พนักงานจางเหมา  ประจําฝายฯ  
           อีกหนาท่ีหนึ่ง 

  ท้ังนี้  ในการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายกรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  และสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  และปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานใหขออนุมัติไปราชการจากผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  
ทุกครั้ง  และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  ทราบ อนุมัติใหจัดซ้ือฟลมขาว - ดํา  

 

 

 

 

ฟลมสไลด... 



 

 

- 4 - 

ฟลมสไลด  ลางอัดขยายภาพสี  ภาพขาว - ดํา  ภาพสไลด  ไดตามความจําเปน  แตตองเปนไปอยางประหยัด  
โดยใหผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  เปนผูควบคุม  กํากับ  ดูแล   
การปฏิบัติงานของสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14  (ตาก)  
คําสั่งใดท่ีขัดแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

 
                                                                    สั่ง  ณ  วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

        (ลงนาม)         ยุทธชัย  ปทมสนธ ิ
              (นายยุทธชัย  ปทมสนธิ) 
           ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  14 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สําเนาถูกตอง 

 

    (นายฐาปนนท  ภักดี) 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

 



 

 

 

นายสาธิต  มณฑาทิพย 

นายฐาปนนท  ภักดี 

นายมานิตย  วโรดมบัณฑิต 

นายอนุวัฒน  ฟกทองอยู 

นางสาวจุฑามาศ  ขัดนาค 
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