
 
 

 

 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
ส่วนฝึกอบรม สำนกับริหารงานกลาง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  



ก 

 

คำนำ 
 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ที่ บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ให้สามารถปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการฝึกอบรม 
ให้ความรู้แกบุ่คลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 1 หลักสูตร 1 รุ่น นอกจากนั้น
ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ จึงได้สรุปรวบรวม
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น 
  ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป 

 
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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สารบัญ 
 

เรื่อง   หน้า 

คำนำ    ก 
สารบัญ    ข                                                                                           
สารบัญตาราง   ค 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม               
 1.1 ประวัติความเป็นมาศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)   2 
 1.2 โครงสร้างของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)    3 
 1.3 อำนาจหน้าที่   3  
 1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   4
 1.5 ตารางกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่   4  

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ              
 2.1 แผนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)   6  
 2.2 ผลการดำเนินงาน   6  
 2.3 ผลการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ   8  

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน 
  3.1 งบประมาณท่ีได้รับตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ 12 
 3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13  

ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรม 
 4.1 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2565  14  
 4.2 ภาพกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 16 
 4.3 ภาพกิจกรรมผลการปฏิบัติงานอื่นๆ 23 

ภาคผนวก               
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม 68 
 - คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรม 71  
 - รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 75 
 - รายชื่อบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)   87  

คณะผู้จัดทำ   88
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง   หน้า 
 

ตารางท่ี 1 กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 4 

ตารางท่ี 2 แผนการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 

ตารางท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารทั่วไป   8 

ตารางท่ี 5 ผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ฝ่ายฝึกอบรม 10 

ตารางท่ี 6 งบประมาณท่ีได้รับตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 12 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ 1 : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร 

ตารางท่ี 7 ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต 13 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร  
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลภาพรวม 
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ศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรเชียงราย 
OISCA ประเทศญี่ปุ่น 

(พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เชียงราย 
กองฝึกอบรม กรมป่าไม้ 

(พ.ศ. ๒๕๓๙)  

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) 
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
(พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) 
 ประวัติความเป็นมา ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรเชียงราย”
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งสลี มีเนื้อที่ ๑๔๙ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก OISCA (The Organization of Industrial Spiritual Cultural 
Advancement) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น 
 วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรผู้ยากไร้ในระดับล่าง 
(Grass Roots) ให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชนอื่น และรู้วิธีใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน พร้อมอบรมลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ให้สามารถทำงาน
ร่วมกับราษฎรในพ้ืนที่ได้ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการเกษตรในเชิงอนุรักษ์ให้กับกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมป่าไม้ได้รับมอบศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเป็น         
ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เชียงราย สังกัดกองฝึกอบรม กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีบทบาท
หน้าที่จัดอบรมทั้งผู้นำชุมชนและข้าราชการป่าไม้ ในหลายหลักสูตร แต่มุ่งเน้นเรื่องระบบวนเกษตรเป็นหลัก  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) สังกัดส่วน
ฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมด้านการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
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๑.๒ โครงสร้างของศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ อำนาจหน้าที่ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม 
 ๒. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
 ๓. ดำเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้กับบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และบุคคลภายนอก 
 ๔. ให้บริการด้านสถานที่ ในภารกิจงานพัฒนาบุคลากร 
 ๕. จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม  
 ๖. เป็นศูนย์การให้บริการด้านความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 

ฝ่ายฝึกอบรม 
 

งานธุรการ 

 
 งานการเงินและบัญชี 

 

งานอาคารสิ่งก่อสร้าง 
 

งานบ้านพักและห้องประชุม 
 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

งานจัดการฝึกอบรม 
 

งานติดตามประเมินผล 
 

งานยานพาหนะ 
 

งานสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
 



๔ 

 

 

 

๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 วิสัยทัศน์ 
 “เพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙” 

 พันธกิจ 
 ๑. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ๒. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ  
 ๓. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 ค่านิยม 
 “PROTECT” = คุ้มครองรักษา 
 P : Participation หมายถึง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม 
 R : Relevance หมายถึง งานตรงภารกิจ 
 O : Outcome หมายถึง มุ่งม่ันผลลัพธ์จากการดําเนินงานเป็นหลัก 
 T : Team หมายถึง ทํางานเป็นทีม 
 E : Efficiency หมายถึง ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 C : Conservation หมายถึง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 T : Technology หมายถึง นําวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๑.๕ ตารางกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที ่

ตารางท่ี ๑ กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงาน 
จำนวนเจ้าหน้าที่ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ TOR รวม 
๑. ผู้บริหาร ๑ - - - ๑ 
๒. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 - 4 20 26 
๓. ฝ่ายฝึกอบรม 1 - 2 3 6 

รวม 4 - 6 ๒3 ๓3 

 



๕ 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑ แผนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมที ๔ (เชียงราย)  

ตารางท่ี ๒ แผนการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ชื่อหลักสูตร 
จำนวน 

คน 
ต่อรุ่น 

จำนวน
(รุ่น) 

รวม
จำนวน
(คน) 

ระยะ 
เวลา
(วัน) 

สถานที ่
ฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อรุ่น
(บาท) 

รวม
ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

40 1 40 5 ศูนย์
ฝึกอบรม 

ที่ 4 
(เชียงราย) 

219,500 219,500 

 
2.2 ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 หลักสูตร 1 รุ่น 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ ดังนี้ 

 หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 25 คน 
(ร้อยละ 71.4) อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จำนวน 15 คน (ร้อยละ 42.9) การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 26 คน (ร้อยละ 74.3) และตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 30 คน (ร้อยละ 85.7) 
 2) การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนำความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ และ
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปวางแผนการทำงานและตรวจ
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมสามารถใช้ข้อมูลนำเสนอผู้บริหารได้รวดเร็วถูกต้อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ระดับ 4.1 



๗ 

 

 3) ผลการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหัวข้อวิชา พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจต่อหัวข้อวิชาต่อไปนี้ ว่ามีประโยชน์และคุณค่าต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปัจจุบัน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดทำและการนำเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา ฝึกปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ 3.8 
 
 
 
 
 
 4) ผลการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร พบว่าผู้เข้ารับ การฝึกอบรม
มีความพึงพอใจต่อวิทยากร ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมะเตโช 
ที่ปรึกษาเจ้าอาวาส วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) และคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ระดับ 4.3 
 5) ผลการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการดำเนินการจัดฝึกอบรม พบว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดฝึกอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านสถานที่ฝึกอบรม ด้านโภชนาการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ด้านเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และด้านภาพรวม
ของการฝึกอบรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.3 - 4.4 
 
ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ 
ที ่

หลักสูตร รุ่น/ครั้ง 
จำนวน 
คนอบรม 

วัน/เดือน/
ปี 

ผล 
การเบิกจ่าย 

แผน ผล 

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1 40 35 14 - 18 
มีนาคม 
2565 

200,700 

 รวม 1 หลักสูตร  1 รุ่น 40 35  200,700 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ 

2.3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตารางท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารทั่วไป 



๙ 

 

ลำดับ รายการ จำนวน 

1. รับหนังสือราชการ  1,081 ฉบับ 

2. ส่งหนังสือราชการ 479 ฉบับ 

3. จัดทำสมุดลงเวลาทำการของข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ๓ เล่ม 

4. จัดทำทะเบียนการลาของข้าราชการ และพนักงานราชการของหน่วยงาน   ๒ เล่ม 

5. ควบคุม – ตรวจสอบ การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปีของข้าราชการ 
และพนักงานราชการ 

๒ เล่ม 

6. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ๒ ครั้ง 

7. การจัดทำรายงาน อส.๓๐๑ อส.๓๐๒  ๑๒ ครั้ง 

8. จัดเตรียมบ้านพักรับรองสำหรับวิทยากรในการจัดฝึกอบรมและผู้ขอใช้สถานที่ 4 หลัง 

9. จัดเตรียมห้องพักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 หลัง 

10. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564  ช่วงบ่ายร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เมื่อวันอังคารที่  
12 ตุลาคม 2564 

1 ครั้ง 

11. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมทำกิจกรรม "รู้รัก สามัคคี รักษ์
สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ด้วยการพรวนดิน บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในบริเวณ
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และร่วมสร้างศาลา ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 

1 ครั้ง 

12. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดโป่งสลี 
และทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย    
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 

1 ครั้ง 

13. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส     
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกาญจนาภิเษก        
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย    
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระ
พร ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

1 ครั้ง 

 

 



๑๐ 

 

ลำดับ รายการ จำนวน 

14. จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 2565   ณ อาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และ
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

1 ครั้ง 

15. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 
กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 โดยมี นายชุติเดช กมนณช
นุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) เป็นประธานในพิธี 
นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ เชียงราย เมื่อวันพุธที่ 28 
กันยายน 2565 

1 ครั้ง 

16. จัดต้อนรับ นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15    
และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพ้ืนที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย), ศูนย์
จัดการต้นน้ำที่ 1, ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2, สวนรุกขชาติโป่งสลี และศูนย์ปฏิบัติการ
รังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ณ ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี ศูนย์
ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

1 ครั้ง 

17. จัดกิจกรรมทำบุญและสรงน้ำพระ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารกาญจนา
ภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันพุธที ่27 
เมษายน 2565 

1 ครั้ง 

18. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงขั้นต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์
ฝึกอบรม ที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

1 ครั้ง 

19. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  
ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

1 ครั้ง 

20. งานบำรุงอาคารและสถานที่ 115 ครั้ง  

21. งานบำรุงรักษาต้นไม้และส่วนหย่อม  ๖ วัน/สปัดาห์ 

22. งานดูแลรักษาความสะอาด ๖ วัน/สปัดาห์ 

23. งานยานพาหนะ 5 วัน/สปัดาห์ 

24. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสุรัสวดี 1 ครั้ง 
 

 

 



๑๑ 

 

ลำดับ รายการ จำนวน 

25. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกฤษณา 1 ครั้ง 

26. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักดงสัก 1 ครั้ง 

27. ฉีดพ่นยุ่งลาย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 1 ครั้ง 

28. ดำเนินการจัดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประปา 1 ครั้ง 

29. ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 1 ครั้ง 

30. จัดประชุมประจำเดือน 4 ครั้ง 
 
 
2.3.2 ฝ่ายฝึกอบรม 

ตารางท่ี 5 ผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ฝ่ายฝึกอบรม 

รายการ จำนวน 

1. จัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
    จำนวน 1 หลักสูตร 1 รุ่น  

1 เล่ม 

2. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ         
    พ.ศ. 2565 จำนวน 1 หลักสูตร 1 รุ่น 

1 เล่ม 

3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 1 เล่ม 

4. จัดทำบัญชีข้อมูลวิทยากร 1 เล่ม 

5. ปรับปรุงบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร 3 บอร์ด 

6. ปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างบุคลากรของศูนย์ฯ 1 บอร์ด 

7. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานผลการดำเนินการฝึกอบรมและประมวล 
    ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

1 บอร์ด 

8. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 1 บอร์ด 

9. หน่วยงานภายนอกขอใช้บริการห้องประชุม 3 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 
ส่วนที่ ๓ 

รายงานการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๑๓ 

 

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ 

ตารางท่ี ๖  งบประมาณที่ได้รับตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
 และพัฒนาป่าไม้  
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

 งบดำเนินงาน 

     - ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ 

     - ค่าสาธารณูปโภค 

     - ค่าจ้างเอกชนดำเนินการ 

 งบลงทุน 

     - ครุภัณฑ ์

     - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 

287,500 

147,650 

๒,๖๓๒,๘๐๐ 

 

- 

2,676,000 

 

รวม 5,743,950 

 
  



๑๔ 

 

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี 7  ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
 ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรม
 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้  กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร  

ประเภทงบประมาณ 
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

งบดำเนินงาน      

    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 14,500 242,000 19,420 11,580 287,500 

    - ค่าสาธารณูปโภค 39,000 36,650 36,000 36,000 147,650 

    - ค่าจ้างเอกชนดำเนินการ 658,200 658,200 658,200 658,200 2,632,800 

งบลงทุน      

    - ครุภัณฑ ์ - - - - - 

    - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,822,000 - - 854,000 2,676,000 

รวม 2,533,700 936,850 713,620 1,559,780 5,743,950 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕ 

 

ส่วนที่ 4 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.1 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ 
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ภาพกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

 



๑๘ 

 

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2564  ช่วงบ่ายร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
 

 

 
 



๑๙ 

 

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมทำกิจกรรม  
"รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ด้วยการพรวนดิน บำรุงรักษาต้นไม้ 

ภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และร่วมสร้างศาลา ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 

 

 



๒๐ 

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดโป่งสลี 
และทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 
 

 

 
 



๒๑ 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร 

ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



๒๒ 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ 

 

 
 



๒๓ 

 

กิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 

โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) 
เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ เชียงราย เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 
 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 ภาพกิจกรรมผลการปฏิบัติงานอื่นๆ 



๒๕ 

 

จัดต้อนรับ นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 
มาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 



๒๖ 

 

จัดกิจกรรมทำบุญและสรงน้ำพระ ประจำปี 2565  
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 



๒๗ 

 

จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงข้ันต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 



๒๘ 

 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  
ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565



๒๘ 

 

งานบำรุงอาคารและสถานที่ 
1. ทำความสะอาดหลังคาอาคารต่างๆ 

2. ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมกาญจนาภิเษก 

3. ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่เสียหาย 

4. กำจัดใยแมงมุมอาคารสุรัสวดี (ห้องประชุมใหญ่) และจัดตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 



๒๙ 

 

5. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดระบบน้ำประปา 

6. ตัดและเก็บกิ่งไม้ที่หักโค่น เนื่องจากเหตุวาตภัย 

7. ฉีดพ่นกำจัดปลวก บ้านพักริมไพร และบ้านพักริมน้ำ 

8. ตัดกิ่งไม้ที่โค่นหักล้ม และตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณแนวผนังกั้นแม่น้ำลาว 



๓๐ 

 

9. ซ่อมแซมสายไฟฟ้าบริเวณภายในศูนย์ฯ 

10. ทาสีป้ายยินดีต้อนรับ  

11. ติดตั้งผ้าม่านสำนักงานอาคารกาญจนาภิเษก 

12. ทำความสะอาดบริเวณท่ีสูง อาคารสุรัสวดี (ห้องประชุม)  



๓๑ 

 

13. ซ่อมแซมลูกลอยระบบน้ำประปา 

14. จัดทำและติดตั้งป้ายจราจร บริเวณถนนภายในศูนย์ฯ 

15. ซ่อมแซมรอยรั่วหลังคาโรงซ่อมบำรุง 

16. ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นบริเวณบ้านพักริมไพร 



๓๒ 

 

17. กำจัดเถาวัลย์บนต้นไม้บริเวณภายในศูนย์ฯ 

18. ซ่อมแซมแผนที่จำลองศูนย์ฯ 

19. ซ่อมไฟรายทางบริเวณทางเข้าศูนย์ฯ 

20. ปรับปรุงป้ายชื่อพรรณไม้ภายในศูนย์ฯ 



๓๓ 

 

21. ซ่อมแซมประตูป้อมยามรักษาความปลอดภัย 

22. ซ่อมแซมดินยุบตัวรอบๆ บ้านพักริมน้ำและบ้านริมไพร 

23. ทำความสะอาดหลังคาอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ 

24. ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสุรัสวดี (ห้องประชุมใหญ่) 



๓๔ 

 

25. กำจัดและตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณผนังกั้นแม่น้ำลาว 

26. ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ทำงานภาคสนาม 

27. ซ่อมแซมระบบน้ำประปา 

28. ซ่อมแซมยาแนวกระเบื้อง และสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารกาญจนาภิเษก 



๓๕ 

 

29. ประดับผ้าและธงบริเวณป้ายชื่อหน่วยงาน และจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 

30. ล้างถังกรองน้ำประปา 

31. ทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณรอบศูนย์ฯ 

32. รื้อถอนจุดชมวิวแม่น้ำลาวและปรับปรุงภูมิทัศน์ 



๓๖ 

 

33. คัดแยกและจัดเรียงครุภัณฑ์โรงเก็บของ 

34. ซ่อมไฟรายทาง 

35. จัดทำแม่พิมพ์อิฐบล็อกตัวหนอนสำหรับวางที่นั่งโต๊ะหินอ่อนภายในศูนย์ 

36. จัดเตรียมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 



๓๗ 

 

37. ล้างถังกรอกน้ำ 

38. ปูพื้นอิฐบล็อกตัวหนอนบริเวณหน้าอาคารสุรัสวดี (ห้องประชุมใหญ่) 

39. ซ่อมแซมฝ้าเพดานบ้านพักเฮลิโคเนีย 

40. ปูพื้นอิฐบล็อกตัวหนอน บริเวณโต๊ะหินอ่อนข้างอาคารเอนกประสงค์ 



๓๘ 

 

41. พ่นสีกันสนิมเหล็กสำหรับทำหลังคา 

42. ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาบ้านพักเฮลิโคเนีย 

43. ตัดต้นไม้ที่หักโค่น เนื่องจากเหตุวาตภัย 

44. ซ่อมแซมพ้ืนเวที อาคารสุรัสวด ี



๓๙ 

 

45. ซ่อมแซมรั้วลวดหนามแนวเขตศูนย์ฯ 

46. ติดตั้งผ้าม่านบ้านพักเฮลิโคเนีย 

47. ซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์หน้าอาคารกาญจนาภิเษก 

48. ทำแนวป้องกันไฟป่า 



๔๐ 

 

49. จัดทำเสวียนเก็บเศษใบไม้ 

50. ทำความสะอาดหลังคา อาคารริมน้ำ 

51. ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อป้องกันเหตุวาตภัย 

52. ทำความสะอาดหลังคาอาคารเอนกประสงค์ 



๔๑ 

 

53. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

54. ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งบ้านพักดงสัก 

55. ซ่อมแซมกลอนประตูห้องน้ำ อาคารริมน้ำลาว 

56. ทำความสะอาดหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารกาญจนาภิเษกกับอาคารริมน้ำลาว 



๔๒ 

 

57. ซ่อมแซมพัดลมอาคารเอนกประสงค์ 

58. ติดตั้งที่วางแก้วน้ำอาคารกาญจนาภิเษก 

59. เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำอาคารสุรัสวดี 

60. ซ่อมแซมป้ายบอกทางศูนย์ฯ 



๔๓ 

 

61. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 

62. ซ่อมแซมเสาสำหรับแขวนป้ายผ้าโครงการฝึกอบรม บริเวณปากทางเข้าศูนย์ฯ 

63. ทำแนวป้องกันไฟป่า 

64. ตรวจเช็คระบบน้ำประปา 



๔๔ 

 

65. ซ่อมแซมหลอดไฟกิ่งรายทาง 

66. ซ่อมแซมพ้ืนห้องพักอาคารกาญจนาภิเษก 

67. ทำความสะอาดคราบสีที่ติดห้องพักอาคารกาญจนาภิเษก 

68. ซ่อมแซมถังเก็บน้ำประปาบ้านพักริมน้ำ  



๔๕ 

 

69. ซ่อมแซมกรงครอบต้นไม้ 

70. ซ่อมแซมโต๊ะสำหรับใช้ในการฝึกอบรมที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน 

71. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารกาญจนาภิเษก 

72. ซ่อมแซมไฟกิ่งรายทาง 



๔๖ 

 

73. ทำความสะอาดรางน้ำฝนและหลังคาโรงจอดรถ 

74. ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักกฤษณา ชำรุดเนื่องจากเหตุวาตภัย 

75. ตัดกิ่งไม้ที่หัก และตัดแต่งก่ิงไม้เพ่ือป้องกันวาตภัย บริเวณอาคารริมน้ำลาว 

76. ซ่อมแซมไฟบริเวณหน้าบ้านพักเฮลิโคเนีย 



๔๗ 

 

77. ซ่อมแซมสวิตช์ไฟฟ้าโรงจอดรถ  

78. ล้างถังกรอกน้ำประปา 

79. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่พาดสายไฟบริเวณอาคารริมน้ำลาว 

80. จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงเขตปลอดบุหรี่ 



๔๘ 

 

81. ซ่อมแซมเสาโรงจอดรถ 

82. ติดตั้งป้ายความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอันตรายขึ้นภายในศูนย์ฯ 

83. ซ่อมแซมประตูสำนักงานอาคารกาญจนาภิเษก 

84. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 



๔๙ 

 

85. เปลี่ยนหลอดไฟบ้านดงสัก  

86. จัดเก็บชุดเครื่องนอนอาคารสุรัสวดี 

87. ล้างถังกรอกน้ำระบบประปา 

88. ทำความสะอาดหลังคาอาคารริมน้ำลาว 



๕๐ 

 

89. ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณบ้านพักหวายคำ 

90. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์บ้านพักหวายคำ 

91. ซ่อมแซมท่อน้ำประปาอาคารสุรัสวดี 

92. ปลูกต้นชมวงบริเวณผนังกั้นแม่น้ำลาว 



๕๑ 

 

93. ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณบ้านพักดงสัก 

94. ซ่อมแซมหลังคาป้อมยามรักษาความปลอดภัย 

95. ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารสุรัสวดี 

96. ตัดแต่งก่ิงไม้บ้านพักกฤษณา 



๕๒ 

 

97. ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นเนื่องจากเหตุวาตภัย 

98. ตัดต้นไม้ที่หักโค่นเนื่องจากเหตุวาตภัย 

99. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือถวายพระพรฯ 

100. ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นขวางทางถนน 



๕๓ 

 

101. ล้างถังกรองน้ำประปา 

102. ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นเนื่องจากเหตุวาตภัยบริเวณรอบอาคารสุรัสวดี 

103. ซ่อมท่อน้ำที่รั่วชำรุด บริเวณทางเข้าบ้านพักดงสัก 

104. ซ่อมแซมระบบประปาหอพักน้ำสูง 



๕๔ 

 

105. ซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ชำรุด 

106. ซ่อมแซมอ่างล้างมือ 

107. รื้อถอนเพื่อเตรียมปรับปรุงบ้านพักกฤษณา 

108. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่หักพาดสายไฟและต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเนื่องจากเหตุวาตภัยบริเวณทางเข้าศูนย์ฯ 



๕๕ 

 

109. ล้างถังกรอกน้ำประปา 

110. ตัดต้นไม้ที่หักโค่นล้มเนื่องจากเหตุวาตภัยบริเวณริมแม่น้ำลาว 

111. ซ่อมแซมเก้าอ้ีสำนักงาน 

112. ปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างบุคลากรศูนย์ฯ  



๕๖ 

 

113. ล้างถังกรอกน้ำประปา 

114. เดินสายสัญญาณเสียงและสายอินเตอร์เน็ตอาคารสุรัสวดี 

115. จัดทำเสวียนเก็บใบไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๗ 

 

งานดูแลต้นไม้และสวนหย่อม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

งานดูแลรักษาความสะอาด 

 



๕๙ 

 

งานยานพาหนะ 

 



๖๐ 

 

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสุรัสวดี 

 



๖๑ 

 

งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกฤษณา 

 



๖๒ 

 

งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักดงสัก 

 



๖๓ 

 

ฉีดพ่นยุ่งลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 



๖๔ 

 

จัดสอบบรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประปา 

 



๖๕ 

 

ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

หน่วยงานอ่ืนขอใช้สถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
 

1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก  
 (Word Ranger Day) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอใช้สถานที่จัดโครงการสัมมนา 
 เรื่อง"การป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบในระบบราชการ" ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สวนรุกขชาติโป่งสลี ขอใช้สถานที่ เพ่ือใช้ในการตัดสินการส่งประกวดการวาดภาพกว่าง ในงาน     
 “กว่างยอดนักสู้แห่งขุนเขา” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๗ 

 

ภาพการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 



๖๘ 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ที่ 450 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม 
หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์  

และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ที่ 451 /2565 
เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ 
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 



๗๒ 

 

 



๗๓ 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 



๗๕ 

 

รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
ครั้งที่ 3/2564 

วันศุกร์ที ่ 26  พฤศจิกายน  2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

…………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

1.  นายจีระศักดิ์  แสนขัติ  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)  ประธาน 
2.  นางสาวอรัญยา  จงกล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3.  นางสาวอุไร  แนวเถื่อน  หัวหน้างานธุรการการเงินและพัสดุ 
4.  นายพีรสิทธิ์  กองอินทร์  หัวหน้างานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 
5.  นางสาวระภีพัฒน์  จองปิ่นหย่า ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
6.  นางสาวทักษพร  ทาอาษา  ประจำงานธุรการการเงิน และพัสดุ 
7.  นางสาวรัตนา  วงค์สถิตย ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
8.  นางสาวชัญญา  แก้ววิวรรณ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
9.  นายจรัญ  วงศ์หาญ   ประจำงานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ  
10.  นายวิเชียร  สุรินทร์   ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่  
11.  นายสมจิตร  มารินทร์  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
12.  นายวีระยุทธ  ดวนขันธ์  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
13.  นายพนาดร  ดอนชัย  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
14.  นางแสงจันทร์  สารศรี  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
15.  นายเสน่ห์  ปิ่นแก้ว   ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
16.  นายเอนก  สลีสองสม  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
17.  นายทวีทรัพย์  บุญชุม           ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
18.  นายสมศักดิ์  ทาระขจัด           ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม  
19.  นายยงศิลป์  แก้วกุนา  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
20.  นางอัมพา  คำมูล   ประจำงานบริการที่พัก 
21.  นางสาวเตือนจิต  มูลสวสัดิ์  ประจำงานบริการที่พัก 
22.  นางสาวนริม  กันชัย   ประจำงานบริการที่พัก 
23.  นางสาวทัศนีย์  ปินตาปลูก  ประจำงานฝึกอบรม 
24.  นายวราวุฒิ  ทาอาษา  ประจำงานฝึกอบรม 
25.  นายณัฐวัชต์  ศรีสุจินต์  ประจำงานฝึกอบรม 
26.  นางสาวประทุมพร  น้อยหมอ ประจำงานฝึกอบรม 
27.  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม  ประจำงานฝึกอบรม  
 
 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วม... 
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ผู้ทีไ่มเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวรัตนา  ขันสุภา  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  
2.  นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ   หัวหน้างานสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
3.  นายอนุศร  ธนูสิงห ์   ประจำงานรักษาความปลอดภัย  
4.  นายเมธา  คำน้อย   ประจำงานรักษาความปลอดภัย  

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายจีระศักดิ์  แสนขัต ิหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
จากที่เข้าร่วมประชุมที่ส่วนฝึกอบรมมีเรื่องที่จะแจ้งดังนี้  

1. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้รับการจัดสรรหลักสูตร ฝึกอบรมจำนวน 1 หลักสูตร คือ การ  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรร มชาติ สำหรับผู้
ปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรบน
เว็บไซต์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งท่ีแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  
1. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันประหยัดวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงาน 

บ้านงานครัว  
2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้าน เพ่ือลดความ 

เสี่ยง ล้างมือ และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย 
3. ทางศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จะทำการปรับปรุงอาคารสุรัสวดีในเดือนเมษายน 2565 
4. มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์  ปินตาปลูก ปรับปรุงการจัดเตียงใหม่ ในห้องพักริมน้ำลาว 

ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 
(เชียงราย)  (ไม่มี) 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
1. นางสาวประทุมพร น้อยหมอ เสนอให้มีการติดไฟโซลาเซลตามจุดต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง 

และ ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า 
2. นางสาวอรัญยา  จงกล เสนอให้มีการดูแลระบบสาธารณูปโภค เวลาเกิดภัยพิบัติจะได้ 

แก้ไขปัญหาได้ทันกาล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน (ไม่มี) 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่ 31  มกราคม  2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
…………………………………………… 

 

ผู้มาประชุม 

1.  นายจีระศักดิ์  แสนขัติ  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)  ประธาน 
2.  นางสาวอุไร  แนวเถื่อน  หัวหน้างานธุรการการเงินและพัสดุ 
3.  นายพีรสิทธิ์  กองอินทร์  หัวหน้างานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 
4.  นางสาวระภีพัฒน์  จองปิ่นหย่า ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
5.  นางสาวทักษพร  ทาอาษา  ประจำงานธุรการการเงิน และพัสดุ 
6.  นางสาวรัตนา  วงค์สถิตย ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
7.  นางสาวชัญญา  แก้ววิวรรณ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
8.  นายจรัญ  วงศ์หาญ   ประจำงานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ  
9.  นายวิเชียร  สุรินทร์   ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่  
10.  นายสมจิตร  มารินทร์  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
11.  นายวีระยุทธ  ดวนขันธ์  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
12.  นายพนาดร  ดอนชัย  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
13.  นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ  หัวหน้างานสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
14.  นางแสงจันทร์  สารศรี  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
15.  นายเสน่ห์  ปิ่นแก้ว   ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
16.  นายสันติราช  นาวา                     ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
17.  นายสมศักดิ์  ทาระขจัด           ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม  
18.  นายอนุศร  ธนูสิงห ์   ประจำงานรักษาความปลอดภัย  
19.  นางอัมพา  คำมูล   ประจำงานบริการที่พัก 
20.  นางสาวเตือนจิต  มูลสวสัดิ์  ประจำงานบริการที่พัก 
21.  นางสาวนริม  กันชัย   ประจำงานบริการที่พัก 
22.  นางสาวทัศนีย์  ปินตาปลูก  ประจำงานฝึกอบรม 
23.  นายวราวุฒิ  ทาอาษา  ประจำงานฝึกอบรม 
24.  นายกฤษฎี  สุตะวงค์    ประจำงานฝึกอบรม 
25.  นางสาวประทุมพร  น้อยหมอ ประจำงานฝึกอบรม 
26.  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม  ประจำงานฝึกอบรม  
 
 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วม... 
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ผู้ทีไ่มเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวรัตนา  ขันสุภา  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  
2.  นางสาวอรัญยา  จงกล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3.  นายเอนก  สลีสองสม   ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
4.  นายยงศิลป์  แก้วกุนา   ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
5.  นายเมธา  คำน้อย   ประจำงานรักษาความปลอดภัย  

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายจีระศักดิ์  แสนขัต ิหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
จากที่เข้าร่วมประชุมที่ส่วนฝึกอบรมมีเรื่องที่จะแจ้งดังนี้  

1.  ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ  
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  
14 – 18 มีนาคม 2565 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวดูแลความสะอาด ระบบไฟฟ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น  

2. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการ 
ให้ทุกหน่วยงานงดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่ม และจัดงานสังสรรค์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ถ้าขอไปทำธุระไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 1 ครั้งต่อ 
เดือน ขาดงานติดกัน 3 วันถือว่าไม่ต่อสัญญาจ้าง ถ้าขาดงานรวมกันเกิน 10 วันต่อปี พิจารณาไม่ต่อสัญญา กรณี
ป่วยให้แจ้งหัวหน้างาน ในส่วนของครึ่งปีงบประมาณแรกไม่ให้ลาติดกันเกิน 5 วัน  

4. การต่อสัญญาจ้างจะมีการประเมินผลการก่อน จัดให้ประเมินตนเองและหัวหน้างานประเมิน  
5. การมาอยู่เวรห้ามเกิน 2 ทุ่ม การมาทำงานของช่างและภาคสนามในวันเสาร์และอาทิตย์ขอให้ 

ทำงานตามปกติ และให้เซ็นชื่อปฏิบัติงานที่ป้อมยามทั้งเวรสำนักงานและให้มีสมุดสำหรับเซ็นขออนุญาตออกไปทำ
ธุระที่ป้อมยาม 1 เล่ม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระ... 

 

 
 
 



๘๐ 

 

-3- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งท่ีแล้ว 
3. ตามท่ีนางสาวประทุมพร น้อยหมอ เสนอให้มีการติดไฟโซลาเซลตามจุดต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม 

แสงสว่างและ ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้านั้น ให้ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ  
4. ทางศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จะทำการปรับปรุงอาคารสุรัสวดีและให้เริ่มปรับปรุงหลัง 

วันที่ 18 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  
5. นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ หัวหน้างานสถานที่และรักษาความปลอดภัยขอความร่วมมือ 

เจ้าหน้าที่ภาคสนามให้มาทำงานก่อนเวลาด้วย  
6. ทางศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จะทำการปรับปรุงอาคารสุรัสวดีในเดือนเมษายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 
(เชียงราย)  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

                      นางสาวระภีพัฒน์  จองปิ่นหย่า แจ้งในที่ประชุมเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ขาดงานแล้วไม่มา
ชำระเงินค่าขาดงาน จึงขอความร่วมมือให้มาชำระให้แล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายนด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน (ไม่มี) 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.16 น. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 
รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพุธที ่ 27  เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
…………………………………………… 

 

ผู้มาประชุม 

1.  นายจีระศักดิ์  แสนขัติ  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)  ประธาน 
2.  นางสาวอุไร  แนวเถื่อน  หัวหน้างานธุรการการเงินและพัสดุ 
3.  นายพีรสิทธิ์  กองอินทร์  หัวหน้างานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 
4.  นางสาวระภีพัฒน์  จองปิ่นหย่า ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
5.  นางสาวทักษพร  ทาอาษา  ประจำงานธุรการการเงิน และพัสดุ 
6.  นางสาวรัตนา  วงค์สถิตย ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
7.  นางสาวชัญญา  แก้ววิวรรณ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
8.  นายจรัญ  วงศ์หาญ   ประจำงานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ  
9.  นายวิเชียร  สุรินทร์   ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่  
10.  นายอนุศร  ธนูสิงห ์   ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
11.  นายวีระยุทธ  ดวนขันธ์  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
12.  นายพนาดร  ดอนชัย  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
13.  นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ  หัวหน้างานสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
14.  นางแสงจันทร์  สารศรี  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
15.  นายเสน่ห์  ปิ่นแก้ว   ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
16.  นายภานุพงศ์  ทองจำรัส           ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
17.  นายธวัชชัย  ตานะ             ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม  
18.  นายนนทนพ  ยี่ภิญโญ  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
19.  นายเอนก  สลีสองสม  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
20.  นายอดิเรก  เทพอินทร์  ประจำงานรักษาความปลอดภัย  
21.  นางอัมพา  คำมูล   ประจำงานบริการที่พัก 
22.  นางสาวเตือนจิต  มูลสวสัดิ์  ประจำงานบริการที่พัก 
23.  นางสาวนริม  กันชัย   ประจำงานบริการที่พัก 
24.  นางสาวทัศนีย์  ปินตาปลูก  ประจำงานฝึกอบรม 
25.  นายวราวุฒิ  ทาอาษา  ประจำงานฝึกอบรม 
26.  นายกฤษฎี  สุตะวงค์    ประจำงานฝึกอบรม 
27.  นางสาวประทุมพร  น้อยหมอ ประจำงานฝึกอบรม 
28.  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม  ประจำงานฝึกอบรม  
 
 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วม... 
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ผู้ทีไ่มเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวรัตนา  ขันสุภา  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  
2.  นางสาวอรัญยา  จงกล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3.  นายเมธา  คำน้อย   ประจำงานรักษาความปลอดภัย  

เริ่มประชุมเวลา 09.34 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายจีระศักดิ์  แสนขัต ิหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
6. เนื่องจากศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) มีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 5 คน ได้แก่ 

a. นายกฤษฎี  สุตะวงค์ เอกชนดำเนินงาน 
b. นายอดิเรก  เทพอินทร์ เอกชนดำเนินงาน 
c. นายธวัชชัย  ตานะ เอกชนดำเนินงาน 
d. นายภานุพงศ์  ทองจำรัส เอกชนดำเนินงาน 
e. นายนนทนพ  ยี่ภิญโญ  เอกชนดำเนินงาน 

7. ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส  
0901.902/ว 7817 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด มอบหมายให้มีบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงานหรือสถานที่ในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ้งในการปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันการติดเชื้อ COVID – 19 คือ สวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอออล์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน สิ่งของ
หรืออุปกรณ์ท่ีอาจต้องใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฉาย ควรมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ก่อน
และหลังการใช้งานเสมอ และควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้ที่ลงปฏิบัติงานด้วยกัน สื่อสารให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองรวมทั้งให้คำแนะนำ หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ควร
ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ และให้หลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs 
เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไฟริน ไดโครฟีแนค เป็นต้น 

8. ตามหนังสือสำนักบริหารงานกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.306/ว 3913  
ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID – 19)) (ฉบับที่ 28) มีมาตรการป้องกันให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการของสาธารณะสุข กักตัวเพ่ือ
ดูอาการตามระยะเวลาผู้มีความเสี่ยงสูงวัด ATK ทุก 3 – 5 วัน ถ้ามีผลเป็นบวกให้เข้าสู่ระบบการรักษา ผลเป็นลบ
ให้ระงับการกักตัวกลับมาทำงานได้ตามปกติ 
 
 
 

/ 4.ตามหนังสือกรม... 
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9. ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส  

0910.404/ว 7574 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อย
กว่า 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติก แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และช้อน-
ส้อมพลาสติก เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ให้นำรายงานการประชุมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หาก
เจ้าหน้าที่ท่านใด อ่านพบข้อผิดพลาดแจ้งแก้ไขได้ ที่ผู้จดรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งท่ีแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  
7. ทางศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และ 

ได้จัดทำติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันขอให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
8. นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ หัวหน้างานสถานที่และรักษาความปลอดภัยเสนอขอซื้อเครื่องตัดหญ้า 
9. นายอดิเรก  เทพอินทร์ ยามรักษาการณ์ป้อมยาม เสนอขอซื้อพัดลมเนื่องจากของเดิมชำรุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 
(เชียงราย)  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน (ไม่มี) 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.27 น. 
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รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
ครั้งที่ 3/2565 

วันพฤหัสบดีที ่ 7  กรกฎาคม  2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

…………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

1.  นายจีระศักดิ์  แสนขัติ  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)  ประธาน 
2.  นางสาวอรัญยา  จงกล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3.  นางสาวอุไร  แนวเถื่อน  หัวหน้างานธุรการการเงินและพัสดุ 
4.  นายพีรสิทธิ์  กองอินทร์  หัวหน้างานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 
5.  นางสาวระภีพัฒน์  จองปิ่นหย่า ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
6.  นางสาวทักษพร  ทาอาษา  ประจำงานธุรการการเงิน และพัสดุ 
7.  นางสาวรัตนา  วงค์สถิตย ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
8.  นางสาวชัญญา  แก้ววิวรรณ์  ประจำงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
9.  นายจรัญ  วงศ์หาญ   ประจำงานอาคารสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ  
10.  นายวิเชียร  สุรินทร์   หัวหน้างานบำรุงรักษาอาคารสถานที่  
11.  นายอนุศร  ธนูสิงห ์   ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
12.  นายวีระยุทธ  ดวนขันธ์  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
13.  นายพนาดร  ดอนชัย  ประจำงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
14.  นายอภิชัย  เพ็ญธิยะ  หัวหน้างานสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
15.  นางแสงจันทร์  สารศรี  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
16.  นายเสน่ห์  ปิ่นแก้ว   ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
17.  นายภานุพงศ์  ทองจำรัส           ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
18.  นายเอนก  สลีสองสม  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
19.  นายบุญนาค  หรั่งมา  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
20.  นายณัฐพล  สลีสองสม  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
21.  นายเมธา  คำน้อย   ประจำงานรักษาความปลอดภัย  
22.  นางอัมพา  คำมูล   ประจำงานบริการที่พัก 
23.  นางสาวเตือนจิต  มูลสวสัดิ์  ประจำงานบริการที่พัก 
24.  นางสาวนริม  กันชัย   ประจำงานบริการที่พัก 
25.  นางสาวทัศนีย์  ปินตาปลูก  ประจำงานฝึกอบรม 
26.  นายวราวุฒิ  ทาอาษา  ประจำงานฝึกอบรม 
27.  นายกฤษฎี  สุตะวงค์    ประจำงานฝึกอบรม 
28.  นางสาวประทุมพร  น้อยหมอ ประจำงานฝึกอบรม 
29.  นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม  ประจำงานฝึกอบรม  

ผู้ที่ไม่เข้าร่วม... 
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ผู้ทีไ่มเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวรัตนา  ขันสุภา  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  
2.  นายนนทนพ  ยี่ภิญโญ  ประจำงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
3.  นายอดิเรก  เทพอินทร์  ประจำงานรักษาความปลอดภัย  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายจีระศักดิ์  แสนขัต ิหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
10. เนื่องจากศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) มีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่ 

a. นายวิเชียร  สุรินทร์   พนักงานราชการ ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสิ่งก่อสร้าง 
b. นายบุณนาค  หรั่งมา  เอกชนดำเนินงาน ประจำงาน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานที่ 
c. นายณัฐพล  สลีสองสม เอกชนดำเนินงาน ประจำงาน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานที่ 

11. ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารที่ ทส 0964.2/ 11469  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565  
 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมเคารพในสิทธิและเสรีภาพของส่วนบุคคล
ตากกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น กรมจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อกรมมีความจำเป็นต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ารูปแบบเอกสาร ฟิล์ม ภาพ หรือเสียง หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
กาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ให้นำรายงานการประชุมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หากเจ้าหน้าที่
ท่านใด อ่านพบข้อผิดพลาดแจ้งแก้ไขได้ ที่ผู้จดรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งท่ีแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
1. ให้นายณัฐพล  สลีสองสม นายเสน่ห์ ปิ่นแก้ว และนางแสงจันทร์ สารศรีดูแลงานเพาะ 

ชำกล้าไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ร่วมกัน และมอบหมายนางแสงจันทร์เป็นหัวหน้างานรับคำสั่งจากหัวหน้าศูนย์ฯ 
2. งานภาคสนามนายอภิชัย  เพ็ญธิยะ ไม่อยู่จะสั่งงานผ่านนายเอนก สลีสองสม 
3. มอบหมายงานให้พนักงานราชการคนใหม่ เป็นหัวหน้างานอาคารสิ่งก่อสร้าง 

 
 

4. ให้ปรับปรุง... 
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4.  ให้ปรับปรุงคำสั่งศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ  
เอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 
(เชียงราย)  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
1. นางสาวระภีพัฒน์  จองปิ่นหย่า แจ้งในที่ประชุมขอความร่วมมือให้ผู้ที่ค้างชำระค่าขาด 

งานให้นำเงินมาชำระที่ค้างจ่ายด้วย เนื่องจากเลยกำหนดการชำระมาแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน (ไม่มี) 

 
 

ปิดประชุมเวลา 10.52 น. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

รายช่ือบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) 
2 นายรัตนา ขันสุภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
3 นางสาวอรัญยา จงกล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
4 นางสาวศุภมาศ หัตถมาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5 นางสาวทัศนีย์  ปินตาปลูก พนักงานราชการ 
6 นายพีรสิทธิ์ กองอินทร์ พนักงานราชการ 
7 นายวราวุฒิ  ทาอาษา พนักงานราชการ 
8 นางสาวอุไร แนวเถื่อน พนักงานราชการ 
9 นายอภิชัย เพ็ญธิยะ พนักงานราชการ 

10 นายวิเชียร สุรินทร์ พนักงานราชการ 
11 นางสาวประทุมพร น้อยหมอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวระภีพัฒน์ จองปิ่นหย่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13 นางสาวรัตนา วงค์สถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14 นางสาววรรณิสา บัวเข็ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15 นางสาวชัญญา แก้ววิวรรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
16 นายกฤษฎี สุตะวงค์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
17 นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
18 นายพนาดร ดอนชัย เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสถานที่ 
19 นายอนุศร             ธนูสิงห์ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสถานที่ 
20 นายวีระยุทธ ดวนขันธ์ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสถานที่ 
21 นางแสงจันทร์ สานศรี เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
22 นายเสน่ห์              ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
23 นายเอนก สลีสองสม เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
24 นายนนทนพ              ยี่ภิญโญ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
25 นายภาณุพงศ์ ทองจำรัส เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
26 นายบุญนาค หรั่งมา เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
27 นายณัฐพล สลีสองสม เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 
28 นางอัมพา           คำมูล แม่บ้าน 
29 นางสาวเตือนจิต มูลสวัสดิ์ แม่บ้าน 
30 นางสาวนริม                 กันทะชัย                 แม่บ้าน 
31 นายจรัญ วงศ์หาญ พนักงานขับรถยนต์ 
32 นายเมธา คำน้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย 
33 นายอดิเรก   เทพอินทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
 
 



๘๘ 

 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
 นายจีระศักดิ์  แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) 
ผู้จัดทำ 
 ๑. นางสาวรัตนา  ขันสุภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       
 ๒. นางสาวอรัญยา  จงกล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 3. นางสาวศุภมาศ  หัตถมาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 4. นางสาววรรณิสา  บวัเข็ม พนักงานจ้างเหมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


