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รายงานการประชุม 
ผูอํานวยการสวน  หัวหนากลุม  หัวหนาศูนย หัวหนาฝาย  หัวหนาหนวยงานในสังกัด 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 
และหัวหนาหนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ท่ีปฏิบัติงานในทองท่ีสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 
ครั้งท่ี 7/๒๕61 

เม่ือวันพุธท่ี  27 กันยายน  ๒๕61  เวลา 15.00 น. 
ณ หองประชุมอเนกประสงค (ศาลารวมใจ) สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 

............................................................................................. 
 
ผูมาประชุม 

1. นายยุทธชัย  ปทมสนธ ิ ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ประธาน) 
2. นายพนิต  สุวรรณพัฒน ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 
3. นางสาวอาภัสรา  จันทรทองออน แทนผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 
4. นายมงคล จันทรสอง   ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ  
5. นายจิรวัฒน  เย็นกาย  ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ 
6. นายปญญา ถนอมทรัพย ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 
7. นายบพิตร  ปงโสภา  ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา 
8. นายสุรพล  เกวี  ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 
9. นายบัลลังก  บินลอย   ผูอํานวยการสวนอํานวยการ และหัวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศ  
10. นายนิติกรณ  ไชยสิทธิ์ ผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ ท่ี 14 (ตาก)  

และหัวหนาสวนปาแมตื่น 
11. นายฐาปนนท ภักดี              รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดาน 

                                    ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
12. นางกนกธาดา  ทิโน  แทนผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 5 (ตาก) 
13. นายสุรกานต เรืองอักษร หัวหนากลุมงานวิชาการ, หัวหนาโครงการลุมน้ํายม, และหัวหนา   

                                     โครงการปรับปรุงฯปาแมสิน 
14. นายเทอดศักดิ์  หมอมนต หัวหนากลุมงานกฎหมาย 
15. นายยุทธนา  เสนาแปง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
16. นางสาวจิรายุส คุมปริยัติ แทนหัวหนาฝายการเจาหนาท่ีและธุรการ 
17. นางโสภา บุณโยประการ หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 
18. นางสาวสุญาณี เกียรติสิน หัวหนางานงบประมาณ การเงินและบัญชี 
19. นายจีระวัฒน  ทองคงหาญ หัวหนางานพัสดุ อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ 
20. นายหัตถพล  คลายแท หัวหนางานขาวและวิทยุสื่อสาร 
21. นายเชาวลิต  ฤกษเกษม หัวหนาฝายคดีและของกลาง 
22. นายสันติ  ทิมเกลี้ยง  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร  

และหัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ จ.สุโขทัย   
23. นายโสภณ  นาควิจิตร หัวหนาสายตรวจปราบปรามสายท่ี 2 
24. นายสงกรานต  ใจหลวง หัวหนาสายตรวจปราบปรามสายท่ี 3 

 
25.นายพีระ.. 
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25. นายพีระ  สุวรรณบัตร หัวหนาฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปาอําเภออุมผาง  

และหัวหนาวนอุทยานน้ําตกปะหละทะ  
26. นายประทีป ทัพมงคล หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาตาก 
27. นายฆียาวัฒน  ยุธิษยานุวัฒน  หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาลานสาง – ตนกระบากใหญ                                 
28. นายภพ  ดวงแกว  หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาขุนพะวอ – น้ําตกพาเจริญ                      
29. นายวนัส  หงษหนึ่ง  หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาแมเมย 
30. นายพัฒนา อนงครักษ หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย 
31. นายณัฐชาติ วิศิษฎสิน หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาศรีสัชนาลัย 
32. นายประวิทย  โยธาราษฎร หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาถํ้าเจาราม 
33. นายสุเมธ  มณีรัตนโสภณ หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาแมตื่น  
34. นายธีรศักดิ์  ราชิวงศ  หัวหนาฝายฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ 
35. นางคนึงนิจ  ตันนุกิจ  หัวหนาฝายแผนงานโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
36. นายอนิรทุธ บุณโยประการ หัวหนาฝายจัดการท่ีดินและชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
37. นายวสันต  ชีวาภสิัณห หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยม หนวยท่ี 2 

และหัวหนาสวนปาชองแคบ , หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยม    
หนวยท่ี 1 

38.                                     หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยม หนวยท่ี3 และหวัหนาสวน  
                                     ปาแมทอ 

39.นายเสกสรรค เกตุตรง หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาบานอุมเปยม หนวยท่ี ๕ 
40.นายสายชล  วงษเมือง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สวนประสานโครงการพระราชดําริ 

                                     และกิจการพิเศษ, หัวหนาสถานีโกวิท ปญญาตรง 2        
                                     (บานละเผใหม)หัวหนาโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอัน   
      เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก  

41. นายสาธิต มณฑาทิพย หัวหนาโครงการปาซับน้ําคีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก 
42.นายมานิตย วโรดมบัณฑิต หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานอุมผางคี  

จังหวัดตาก 
43.นายศักดิ์สิทธิ์ ใจยะสาร หัวหนาสวนปาแมหละ และหัวหนาสวนปาทาสองยาง 
44.นายสัมฤทธิ์ มวงไหมทอง         หัวหนาสถานีสหัส บุญญาวิวัฒน 2 (บานทีนามู),    
                                              โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
                                              จังหวัดตาก  
45.นายสุชาติ  รัตนเจียมรังษี หัวหนาสายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 และหัวหนาโครงการ 

ปลูกปาชดเชยฯ เขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมสอด หนวยท่ี 2 
46.นายจักรพรรดิ  มานัสฤดี หัวหนาสวนปาแมละมุก 
47.นายชโลธร  บุญยงค  หัวหนาโครงการ 9 ลานกลา 80 พรรษา มหามงคล 
48. นางพิมพสุดา เครืออยู หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สวนอุทยานแหงชาติ 
49.นายนพรัตน  แกวโมรา หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) 
 
 

50.นายสธุน… 
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50.นายสุธน  เวียงดาว  หัวหนาอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 
51.นายกอง  อามระดิษฐ  หัวหนาอุทยานแหงชาติลานสาง 
52.นายวีระ  กอแกว  หัวหนาอุทยานแหงชาติแมเมยและวนอุทยานพระธาตุหวยลึก 
54.นายสุรศักดิ์  คําปาแกว หัวหนาอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ (เตรียมการ) 
55.นายสิทธิยา  หลําเพชร แทนหัวหนาอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
56.นายประสาท กําเนิด  หัวหนาอุทยานแหงชาติขุนพะวอ 
57.นายธวชัชัย  ศักดิ์ประศาสน หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  
58.นายเทิดทูน  ทองอ่ิน  หัวหนาวนอุทยานถํ้าลม – ถํ้าวัง และหัวหนาสวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน 
59.นายศุทธวีร  ยศนันท  หัวหนาวนอุทยานแกงหวยตาก 
60.นายนพดล  ทาบุญ  หัวหนาวนอุทยานน้ําตกหวยแมไข  
61.นายเสกสรร รองเดช  หัวหนาฝายคุมครองสัตวปา สวนอนุรักษสัตวปา  
62.นางสาวณปภัช สุขประเสริฐ   หัวหนางานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ,      
                                         หวัหนาฝายบริหารท่ัวไป สวนอนุรักษสัตวปา 
63.นายพรัญชัย  ศิริพุฒ  หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 
64.นายกิติพัทธ  แสงแกว  หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาถํ้าเจาราม 
65. นายมนตรี วิริยจารี  หัวหนาดานตรวจสัตวปาแมสอด 
66.นายเทวินทร  จันทนุปาน หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร จังหวัดตาก 
67.นายสมบัติ  กลายเจริญ หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
68.นายธนณัท  รัตนภาค  หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย – แมกลองใหญ 
69.นายจักรธนิษฐ สุทธิเขมทิน หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําแมราก จังหวัดสุโขทัย 
70.นางสาวจิดาภา  สงนอย แทนหัวหนาหนวยจัดการตนน้ําดอยเปเปอร  
71.นายปญญา  ถนอมทรัพย หัวหนาโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี จังหวัดตาก และ     

                                     หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริบานหวยปลาหลด    
                                     จังหวัดตาก 

72.นายนรินทร  สุนันตะ  หัวหนาโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํากินคีรีราษฎร                
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

73.นายสมพร  งาเนียม  หัวหนาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจาก   
พระราชดําริ จังหวัดตาก 

74.นายศักดา  แกวมรกต  หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานมอโกโพคี                   
จังหวัดตาก 

75.นายวิสูตร  ยืนวิไล หัวหนาสถานีโกวิท ปญญาตรง 1 (บานแสมไทย) โครงการอนุรักษ
สภาพปาแมตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก และหัวหนา 
โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานหวยปลาหลด ต.ดานแมละเมา 
อ.แมสอด จ.ตาก 

76.นายทวีวรรธน  แดงมณี หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น และหัวหนาสถานีสหัส บุญญา  
วิวัฒน 1 (บานหวยน้ําเย็น) โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอัน                                          
เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ตาก 

77.นายเจริญ  พรมมา หัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการผนวกเปนเขตหามลาสัตวปา      
แมทาแพ 

78.นางสาวดารณี… 
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78.นางสาวดารณี สายสุย  นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
79.นายสุขสรรค สนั่นนาม นิติกรปฏิบัติการ 
80.นางสาวจุฑามาศ  ทีฟอง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
81.นายพันธวรรธน  จาโรทก นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
82.นายศานติพจน  อายุวัฒน นิติกรปฏิบัติการ 
83.นายปริญญา  สมวงษอินทร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
84.นายณัฐพงษ ออนทอง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
85.นางสาวเฉลิมศรี ณ รัฐกิจ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
86.นางกันตินันท  หมอมนต นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายเสถียร  สงาแรง  หัวหนาอุทยานถํ้าตะโคะบิ๊ (ลาพักผอน) 
2. นายธานี  สมุทระกพงศ หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุมผาง  
3. นางยุภา  ดวงโยธา  หัวหนาฝายนันทนาการและสื่อความหมาย สวนอุทยานแหงชาติ 
4. นายณัฐชัย  มงคลศรี  หัวหนาฝายวิชาการ สวนอุทยานแหงชาติ (ลาพักผอน) 
5. นายพลวีร บูชาเกียรติ  หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก (ไปราชการ) 
6. นายกุศล  สวุรรณาภรณ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง (ไปราชการ) 
7. นายสุทิน  วุฒิบุตร  หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําแมเงา จังหวัดตาก (ไปราชการ) 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  นายยุทธชัย ปทมสนธิ ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้ 

1. ชวงเย็นวันนี้จะมีการเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา 
2. ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 เปนวันสถาปนากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครบรอบ 

16 ป จะมีการจัดงานท่ีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช มีพิธีตักบาตรพระสงฆ จํานวน 99 รูป , พิธีสดุดี 
และวางพวงมาลาวีรชนปาไม , พิธีมอบโล และประกาศนียบัตร และรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ผูชวยเหลือ
ราชการ , ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญเกษียณฯ,ขาราชการพลเรือน, ลูกจางประจําดีเดน, พิธีมอบโล ใบประกาศ 
โครงการประกวดหมูบาน สสอ.ดีเดน, ขาราชการเกษียณ, ลูกจางประจําเกษียณฯ, ผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป 
2561 การแตงกายใหแตงกายชุดอนุรักษบาออน 2/1 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  ไดมาตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี  แนะนําใหพ้ืนท่ีในอุทยานแหงชาติ และพ้ืนท่ีในเขตสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 14 (ตาก) ควรท่ีจะมีการปลูกไมยืนตนท่ีเปนไมดอก ปลูกในพ้ืนท่ีเดียวกันเลือกพันธุไมท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีและควรเปนชนิดเดียวกัน อดีตอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นายมโนพัศ หัวเมืองแกว 
ไดริเริ่มปลูกตนนางพญาเสือโครง ท่ีภูหินรองกลา ซ่ึงตอนนั้นมีผูไมเห็นดวย แตปจจุบันไดกลายเปนแหลงทองเท่ียว 
ฝากใหหัวหนาหนวยงานภาคสนาม พิจารณาไปดําเนินการดวย 
 

 
4. ผมไดแจง... 
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  4. ผมไดแจงในไลน สบอ.14 Report  วาใหหัวหนาภาคสนามดําเนินการ พาผูใตบังคับบัญชา 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ โดยเฉพาะพนักงานจางเหมา ไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพชุมชนท่ีใกลท่ีสุด  เนื่องจากนายเฉลิมชัย ปาปะทา  รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา         
และพันธุพืช แจงวารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความหวงใยผูใตบังคับบัญชา 
และรวบรวมขอมูลรายงานผูอํานวยการสวนอํานวยการ เพ่ือจะไดรวบรวมสงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา              
และพันธุพืช ตอไป    
    5. โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน ไดรับแจงจากผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ และผูอํานวยการ
สวนอนุรักษสัตวปา วามีหนวยงานภาคสนามท่ีไดดําเนินโครงการเพ่ือนชวยเพ่ือนไปแลว ไดแก เขตรักษาพันธุ           
สัตวปาถํ้าเจาราม อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย สวนหนวยงานภาคสนามอ่ืนๆ หากยังไมไดดําเนินการขอใหรีบ
ดําเนินการดวย 
   6. ใกลฤดูกาลทองเท่ียว ผมไดมีโอกาสไปท่ีน้ําตกทีลอซู เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง ซ่ึงหัวหนา
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง ไดเตรียมความพรอม โดยการทําความสะอาดบริเวณในพ้ืนท่ีและทางเขา เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักทองเท่ียว  ใหหัวหนาหนวยงานภาคสนามทุกหนวยงานท่ีมีแหลงทองเท่ียว ใหเตรียมความพรอม  
ในเรื่องของความปลอดภัยและดูแลเรื่องความสะอาด และปายสื่อความหมายตางๆ ใหเรียบรอย 
  7. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนหนวยงานท่ี ใหบริการแกประชาชน ขอให
ระมัดระวังการพูดจากับประชาชน เพราะปจจุบัน หากมีการบันทึกวีดีโอและนําลงสื่อโซเซียลมีเดีย อาจะทําให
หนวยงานเสียหายได 
  8. อีกไมก่ีเดือนจะถึงฤดูไฟปา ชวงเชาผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ ไดเขารวมประชุม 
คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปา ระดับจังหวัด (คปป.)  จังหวัดตากไดกําหนดใหมี          
การประชุม ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาไฟปา ใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน เก่ียวกับ
ไฟปาเขารวมอบรมกับทหารมณฑล 310 ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดตาก ไดเคยใหถอดบทเรียน และไดกลาววาทหาร 
มณฑล 310 มีความชํานาญในดานระงับยับยั้งไฟปาและหมอกควัน โดยเห็นไดจากสถิติไฟปาจังหวัดแมฮองสอน 
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีสถิติลดลง เนื่องจากมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแกชาวบาน
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการปองกันและแกไขไฟปา 
  9. เรื่องการลดการใชกลองโฟม และพลาสติก ขอใหหนวยงานภาคสนามทุกแหง ดําเนินการ           
ทุกวิถีทาง เพ่ือลดการใชกลองโฟม และพลาสติก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานภาคสนามท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2561  
   - รับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ทบทวนการรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  3.1 นายมงคล จันทรสอง ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ มีเรื่องแจงใหท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 

      3.1.1 เรื่อง การพิจารณาพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ตามกฎหมายและพ้ืนท่ีปาคุมครอง เนื่องจากมีเวลา
จํากัดและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตองการขอมูล พ้ืนท่ีท่ีกรมปาไมไดดําเนินการทําปาชุมชน           
ซ่ึงสงผลใหไมสามารถประกาศเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษได โดยขอใหรีบดําเนินการรายงาน โดยจากขอมูลท่ีไดรับรายงาน 
พ้ืนท่ีหายไป 20,000 -30,000 หม่ืนไร เสนอพ้ืนท่ีไป 300,000 ไร แต เหลือเพียง 270,000 ไร ในตาราง
ตัวเลขเปนพ้ืนท่ี สีชมพู จึงขอใหหนวยงานภาคสนามตรวจสอบขอมูลความถูกตองดวย  
 

เรื่องคําสั่ง... 
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      3.1.2 เรื่อง คําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ของสวนอุทยานแหงชาติ           

และสวนอนุรักษสัตวปา หากดําเนินการผานคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปา ระดับ
จังหวัด (คปป.) แลว หัวหนาปาอนุรักษท้ังหมดจะตองทํารูปเลมจํานวน 5 เลม พรอมภาพถาย และ CD จํานวน            
1 แผน เพ่ือรายงาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ขอมูลพ้ืนท่ีกอน 30 กันยายน 2541 ท่ีดําเนินการ
มาถึงวันนี้ ท่ียังไมผาน คปป. มีอยู 3 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง, เขตหามลาสัตวปาแมทาแพ                
และอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ (เตรียมการ)  

 
  ผู อํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ นายจิรวัฒน เย็นกาย ขอใหทุกหนวยงานภาคสนาม
ดําเนินการ ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 
 
 

 
แบบรายงาน... 
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3.2 ผูอํานวยการ... 
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3.2 ผูอํานวยการสวนอํานวยการ และหัวหนาศูนยขอมูลและสารสนเทศ นายบัลลังก บินลอย       
      ใหรับรองความถูกตองของขอมูลผลการดําเนินงานตามคําสั่งคณะทํางานตรวจติดตาม       

และประเมินผลการดําเนินงานจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําเสื่อมสภาพ (ขอมูล ณ วันท่ี 27 กันยายน 
2561) และหากขอมูลไมถูกตองขอใหแจงศูนยขอมูลสารสนเทศดวย และขอใหเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ตะวันออก และเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง สงขอมูลภายในวันท่ี 27 กันยายน 2561 
 
ท่ีประชุม -เห็นชอบ- 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  
  4.1 นายจิรวัฒน เย็นกาย ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.1.1 ตามหนังสือท่ี ทส 0910.504/ว 21732 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2561     
เรื่อง จัดเตรียมกลาไมใหกับนักทองเท่ียวและบุคคลท่ัวไปปลูกในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
           ใหหนวยงานภาคสนามท่ีเปนแหลงทองเท่ียว จัดเตรียมกลาไม ใหกับนักทองเท่ียว 
และบุคคลท่ัวไป ปลูกในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ดังนั้นโดยใหผูอํานวยการ
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 สั่งการทุกหนวยงานภาคสนามในสังกัด ซ่ึงเปดเปนแหลงทองเท่ียว ใหพิจารณา
ออกแบบ และคัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกใหเหมาะสม สวยงาม เขากับสภาพูมิประเทศ แลวใหรายงานผล โดยใหรายงาน        
ไปท่ีสวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  
 
 

4.1.2 ตามหนังสือ... 
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4.1.2 ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0910.302/21820 ลงวันท่ี 17 กันยายน 25861  
เรื่อง นโยบายและขอสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไขเลือดออก 
   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สั่งการใหดําเนินการ 2 ขอ  คือ 

ขอท่ี 1 ใหดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา 
ใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เพ่ือใหมีมาตรฐานในการใหบริการ เพ่ือการสรางการเรียนรู และความพึงพอใจ แก
นักทองเท่ียว  

ขอท่ี 2 ดําเนินกิจกรรมรณรงควันไขเลือดออก อาเซียน ในวันท่ี 15 มิถุนายน ของทุกป 
เพ่ือเปนการปองกันไขเลือดออก ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ  

 
4.1.3. เรื่องทําความดีดวยหัวใจ 

   ตามท่ีประธานในท่ีประชุมไดกลาววา ขณะนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 
เดินทางไปประเทศญี่ปุน และไดแจงกับนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุนวา อุทยานแหงชาติในประเทศไทย ปราศจาก
ขยะท่ีทํามาจากพลาสติกโดยสิ้นเชิง โดยรัฐมนตรีการทองเท่ียวและกีฬา ไดแจงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแจงกับอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  ใหผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษทุกสํานัก แจงเจาหนาท่ีใน
หนวยงานใหดําเนินการอยางเต็มท่ี  ขาพเจาไดรับแจงจากทานผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14          
เม่ือวานนี้ และขอใหหัวหนาอุทยานแหงชาติทุกแหง ดําเนินการอยางเต็มท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย 
    
   4.1.4 เรื่อง อุทยานแหงชาติสีเขียว 
   เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561  มีการตัดสินการประกวดอุทยานแหงชาติสี เขียว            
ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมสิ่งแวดลอมเปนประธานตัดสิน สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  ไดเสนออุทยานแหงชาติลานสาง แตไมผานการตัดสินรอบท่ี 1 อุทยานแหงชาติแมวงก 
อุทยานแหงชาติคลองลาน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน เหรียญทอง ซ่ึงตัวชี้วัด คอนขางซับซอนเยอะและยาก       
มีรายละเอียดปลีกยอย ตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีจะตองนําไปเสนอ และคณะกรรมการเปนบุคคลภายนอก  
 
   4.1.5 เรื่อง เขาสูฤดูการทองเท่ียว 
   ผู อํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ  สั่งการใหดําเนินการ เรื่องหองน้ํา หองสุขา            
ใน อุทยานแหงชาติเปนเรื่องแรก โดยใหใสใจรายละเอียด เชน กลอนประตูใชการไดหรือไม สวมเต็มหรือไม ชักโครก
สามารถใชการไดปกติหรือไม มีกลิ่นสะอาดหรือไม  ตอจากนั้นก็เปนเรื่องของความปลอดภัย โดยมอบหมายให  
สวนอุทยานแหงชาติ ตรวจติดตามผลตามขอสั่งการ 
 

ประธาน เรื่อง อุทยานสีเขียว ขอเปนกําลังใจใหอุทยานแหงชาติทุกแหง ในสํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 14 (ตาก) ในเรื่องของหองน้ําขอใหเนน ความสะอาด ความสะดวก และความปลอดภัย ไมตองเนนใชวัสดุ
ราคาแพง และขอใหหนวยงานภาคสนามทุกหนวยงานท่ีมีสํานักงาน ใหเตรียมพรอมรับนักทองเท่ียวหรือผูสัญจรผาน 
ซ่ึงอาจแวะเขามาใชบริการหองน้ํา ในสํานักงาน 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 หัวหนาวนอุทยานถ้ําลม - ถ้ําวัง นายเทิดทูน ทองอ่ิน มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้      
5.1.1 เรื่อง การจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และฟนฟูปาตนน้ําเสื่อมสภาพ หนังสือ 

สั่งการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระบุวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาปา และ           
เขตหามลา ซ่ึงวนอุทยานยังเปนพ้ืนท่ีของปาสงวนอยู และเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 มีการประชุมหัวหนา            
วนอุทยานท่ีสวนกลาง ก็มีการหารือกันวา จะตองมีการทําแผนท่ีของวนอุทยานใหมท้ังหมด หาก พรบ.อุทยาน
แหงชาติ ฉบับใหมแลวเสร็จ ก็จะตองมีการประกาศเขตวนอุทยานใหม ซ่ึงจะตองมีคูมือมาให ในชวงของเดือน
ตุลาคม 2561 จะมีการนัดประชุม จึงขอหารือวา การท่ีนําพ้ืนท่ีของวนอุทยานเขาไปในแผนฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
ตองดําเนินการหรือไม 
 

ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ นายจิรวัฒน เย็นกาย เรื่องนี้กระผมเปนคนแจง           
ใหวนอุทยาน นําขอมูลเขาสูแผนฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ือใหทราบพ้ืนท่ีของปาสงวน อยางไรก็ตาม ราง พรบ.อุทยาน
แหงชาติ ผานวาระ 3 แลว ซ่ึงอยูในข้ันตอนเตรียมอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎร ขอใหวนอุทยานรักษาท่ีดินใหดํารง
คงเปนของหลวง อยาใหหลุดไป และมีขอสั่งการใหดําเนินการ 3 ขอ คือ ขอ 1 เพ่ิมพ้ืนท่ีปารอยละ 25 ,           
ขอ 2 การปฏิบัติงานตามคูมือ และขอ 3 การแกปญหาในปาไม การทําเลมหมายถึงแผนท่ีหรือวา รายละเอียดตางๆ            
ท่ีตารางไมสามารถอธิบายได หัวหนาอุทยานแหงชาติขอใหเตรียมดําเนินการแผนท่ีพ้ืนท่ี 
 

ประธาน ขอใหจัดทํารูปเลมสงภายในเดือนตุลาคม 2561 โดยวันนี้ขอใหสงขอมูลให
หัวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศ และทําการยืนยันขอมูล ตอนนี้หนวยงานท่ียังไมสงขอมูลไ ดแก เขตรักษาพันธุสัตวปา
อุมผาง และเขตรักษาพันธุ สัตวปาทุงใหญนเรศวรตะวันออก ขอใหรีบดําเนินการดวย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา  นายฐาปนนท ภักดี มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

6.1.1 ตามท่ีผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 ไดมอบหมายใหเขา
รวมประชุมคณะกรมการจังหวัดแทน มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ คือเรื่องจังหวัดเคลื่อนท่ี ซ่ึงจะมีข้ึนในวันท่ี         
18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบานทุงถํ้า อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

6.1.2 ตามท่ีสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม และสัตวปา     
ไดรับมอบหมาย ใหจัดทําบัตรอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.อส.) ขณะไดดําเนินการ
จัดทําไปแลว สองพันกวาราย แตเม่ือตรวจสอบแลวปรากฎวายังไมครบตามจํานวนท่ีไดแจงไว ขอใหทุก สวน/กลุม/
ศูนย ตรวจสอบขอมูลดวย 

 
          6.2 ผูอํานวยการสวนฟนฟู และพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ นายมงคล จันทรสอง มีเรื่องแจง
ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้      

6.2.1 ชวงเชาประชุมผูอํานวยการ สวน/กลุม/ศูนย ผูอํานวยการสํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 กําหนดใหจัดกิจกรรมวันรักตนไม ซ่ึงตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จยา ปนี้ตรงกับ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2561  ซ่ึงตรงกับวันหยุดราชการ จึงกําหนดใหเปนวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 
คือ พ้ืนท่ีโครงการสรางปาในเมือง และตองขอขอบคุณ หัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการผนวกเปนเขตหามลา
สัตวปาแมทาแพ นายเจริญ  พรมมาไดดําเนินการจัดหาปายหินออนพรอมสลักชื่อ  และเคลื่อนยายมาติดตั้ง โดยมี 

หัวหนาสายตรวจ… 
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หัวหนาสายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 และหัวหนาโครงการปลูกปาชดเชยฯ เขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมสอด หนวย
ท่ี 2 นายสุชาติ รัตนเจียมรังษี รวมชวยกันติดต้ังปายดังกลาว กิจกรรมในวันนั้น จะมีพิธีเปดปาย และกิจกรรมปลูก
ตนไมจํานวน 200 ตน 
 
   6.3 หัวหนาฝายบริหาร สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา นายนิติกร ไชยสิทธิ์            
มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

6.3.1 ขอใหหนวยงานภาคสนามของสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา           
เขตรักษาพันธุสัตวปา    และอุทยานแหงชาติ สงโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ของปงบประมาณ พ. ศ. 2562 
ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2562 

 
   6.4 ผูอํานวยการสวนอํานวยการ นายบัลลังก บินลอย มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
    6.4.1 รายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561       
ขอมูล ณ วันนี้ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) ไดดําเนินการสําเร็จไปแลว รอยละ 99.84 ขอขอบพระคุณ
หนวยงานภาคสนาม  รวมท้ังเจาหนาท่ีทุกสวน ท่ีรวมกันทํางาน และรวมกันแกไขปญหา 

6.4.2 เหลือเวลาอีก 1 วัน ก็จะสิ้นปงบประมาณ ในการจางพนักงานจางเหมาตอเนื่อง 
หากสวน/กลุม/ศูนย มีขอสงสัย สามารถสอบถามงานพัสดุ อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ เพ่ือท่ีจะดําเนินการให
แลวเสร็จภายในวันพรุงนี้ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับกับงบประมาณป 2562 เนื่องจากปนี้แผนดําเนินการ 
มาลาชา 
 
   6.5 นางโสภา บุณโยประการ หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล มีเรื่องแจง
ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
     6.5.1  หนวยงานใดท่ีคางชําระคาไฟฟา ขอใหแจงกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี 
     6.5.2 ขอใหเตรียมการดําเนินการรองรับแผนการดําเนินการท่ีจะอาจจะเขามา
ในสัปดาหหนา 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00น. 
 
        ผูจดรายงานการประชุม 
 
    (นางสาวพิมพศิริ ยานะโค)  
           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
      (นายบัลลงัก  บินลอย)  
           ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

 


