รายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ
สังกัด สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๗/256๑
วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม 256๑ เวลา 10.00 น.
ณ วนพุทธอุทยานน้าตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติปา่ น้าตกเขาอีโต้
ผู้มาประชุม
1. นายธวัชชัย
๒. นายมานัส
๓. นายเทียนชัย
๔. นายบุญนา

วิจิตร์วงษ์
แรงผลสัมฤทธิ์
ตรีชิต
รัตนมณฑ์

๕. นายวิศษิ ฐ จันทรโณทัย
๖. นายสมศักดิ์ จันทนะ
๗. นายพงศ์พรี ะ วงศ์คาลือ
๘. นายเขษม เนียมเนตร์
๙. นางสาวเกศินี รัตนชล
๑๐. นางสาววิภาวี สินสืบผล
1๑. นายเทียนชัย ปรีดา

๑๒. นายสมชาย จิตร์สงวน
๑๓. นายชัยนันท์ อิ่มเจริญ

๑๔. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร

ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประธาน
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16
ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อานวยศูนย์ป่าไม้สระแก้ว
ผู้อานวยศูนย์ป่าไม้นครนายก
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนที่
๗ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้าตกเขาอีโต้ ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ 4 , 5 , 7 จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยาที่ 1 , 2 , 3 , 4 จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๑ (เขาอีโต้)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.5 (ทุ่งโพธิ์)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าสวนป่าห้วยไคร้ จังหวัดสระแก้ว
และหัวหน้าแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2554 อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. 1 (บ้านแก้ง)

๑๕. นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์

๑๖. นายอดิศร วงษ์พันธ์

๑๗. นายณัฐวุฒิ วิงวอน

๑๘. นายธัญพิสิฐ

พรมพิทักษ์

๑๙. นายอาคม ชาติกปริญญ์

๒๐. นายกฤษณะ เอี่ยมศิริ
๒๑. นายยงยุทธ มารยาท

2๒. นายเจริญ ขุนทอง

๒๓. นายจรัส ยิ่งยงค์
๒๔. นายสาฤทธิ์ สุขประเสริฐ
๒๕. นายอภิรักษ์ คชินทร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว
และหัวหน้าศูนย์จัดการกลุม่ ป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่ 233 ป่าท่าแยก
จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.2 (หนองแวง) ,สก.๑๒ (ป่าไร่)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกสูง
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.4 (เขาฉกรรจ์) ,สก.๖ (ท่าเต็นท์)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ 3 จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.7 (ไพรจิตร),หัวหน้าสวนป่าเขาพลูหบี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต
และหัวหน้าฐานปฏิบัตกิ ารเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่า
ไม้ไพรจิตร
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. 11 (เขาสะแกกรอง)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๑ (ลาดกระทิง) ,ฉช.3 (หนองคอก)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 1 , 3, 8, 11
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.2 (ดงมะนาว) , ฉช. 4 (ทุ่งพระยา)
หัวหน้าด่านป่าไม้ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 6 (นายาว)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้าเย็น
และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์)
หัวหน้าโครงการฟื้นฟู “เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 4, 6
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนที่
๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลอง
ห้วยไคร้และป่าพระสทึงที่ ๑,๓,๖, ๘, ๙ จังวัดสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๑ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๓ จังหวัดสระแก้ว

๒๖. นายคมสัน ครูภริ มย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แทนผู้อานวยการส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้)
๒๗. นางนงลักษณ์ คงสาคร
พนักงานธุรการ
(แทนผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)
๒๘. นายอุดม คลังแสง
พนักงานพิทักษ์ป่า
(แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ที่ สก.๓ (หนองน้าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น)
๒๙. นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
(แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ที่ สก.๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่)
๓๐. นายสุเทพ พุ่มเทศ
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายธีรวัฒน์

อ่อนสาลี

๒.นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์
๓. นายอาพล พัชระกุล
๔. นายเสรี เกาะดี
๕. นายวรวุฒิ รุ่งสะอาด
๖. ประสงค์ เกิดแก้ว
๗. นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง

๘. นายวีรวัฒน์ ศิวะบวร

อานวยการส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้
ผู้อานวยการศูนย์จัดการกลุม่ ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 235 ป่าน้าตก เขาอีโต้ ปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าแปลงปลูกป่า ทส. สัญจร ปลูกป่า พลิกพื้นพื้นป่าด้วยพระบารมี
“โครงการรักแม่ รักษ์ป่า” อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และ ป่าเขาสะโตนที่
2 , 3 จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้
และป่าพระสทึงที่ 5 จังหวัดสระแก้ว
และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 7
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
นายช่างสารวจชานาญงาน
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดนครนายก
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓ (หนองน้าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น)
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑๐
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายเสด็จพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และธงพื้นสีเหลือง
อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
๒. คนไทยและทั่วโลก รู้สึกยินดีที่ทีมช่วยเหลือค้นพบทีมเยาวชนหมูป่า ทั้ง ๑๓ คน ที่ติดถ้าหลวง-ขุนน้า
นางนอน วนพุทธอุทยานถ้าหลวง ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นทุกคนปลอดภัย และมีชีวิตอยู่ จาก
เหตุการณ์ที่ทีมเยาวชนหมูป่าติดถ้า ในหลวงมีพระราชกระแสรับสั่งและพระราชหัตถเลขาให้ทุกหน่วยงาน และทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือทีมเยาวชนทั้ง ๑๓ คน
๓. เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน มูลนิธิพิทักษ์ป่า ผู้บริหารกระทรวงฯ ทุกท่านเป็นรองประธาน และกรรมการ สถานที่ตั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สายด่วน ๑๓๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งเรื่องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
๔. จากการประชุม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว เงิ น เดื อ นของพนั ก งานจ้ า งเหมา (TOR) ของหน่ ว ยป้ อ งกั น ฯ ออกช้ า
ขอขอบคุณส่วนอานวยการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เร่งเบิกจ่ายให้พนักงานจ้างเหมา (TOR) หลังการการประชุมครัง้ ที่แล้วและ
ดาเนินการสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
๕. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
กรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ป่ารอยต่อ
5 จังหวัด ขอขอบคุณส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่จัดเจ้าหน้าที่ และบุตรหลาน ไปร่วมต้อนรับท่านประธาน
ส่วนส่งเสริมปลูกป่า ที่จัดการต้นรวงผึ้งให้ท่านประธานได้ใช้ปลูก และส่วนป่าชุมชนที่ได้นาชาวบ้านร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ทั้ง ๓ ส่วน ที่ทาให้ท่านประธานและเลขากล่าวชื่นชมการปฏิบัตงิ านเจ้าหน้าที่ในวันงาน
๖. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมที่กรมป่าไม้ มีสาระสาคัญที่ท่านรักษาการณ์อธิบดีกรม
ป่าไม้ มีหน้าที่ของหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. เรื่องแผนการปฏิบัตงิ านของกรมป่าไม้ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปประเทศ
๒. เรื่องสาธารณูปโภค เรื่องลดใช้พลังงานเพื่อลดค่าสาธารณูปโภค และเร่งรัดเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค ไม่ให้มีการค้างชาระ และเร่งรัดตอบสนองนโยบาย แผนสั่งการที่ไม่มงี บประมาณ ให้ใช้ความสามารถให้การ
ปฎิบัตงิ าน เพื่อสนองนโยบายและแผนงาน
๓. เรื่อ งร้อ งเรี ยนให้รีบดาเนินการตามกฎตามระเบี ยบที่ มี และรายงานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน จะต้องถูกตามกฎระเบียบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วย และดูสถานการณ์ เวลา และโอกาส
๗. การตั้งศู นย์ป่าไม้ประจ าจั งหวั ด และหน่วยป้ องกัน และพัฒ นาป่ าไม้ประจ าอ าเภอ จะมีการเชิ ญ
ผู้อานวยการศูนย์หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ไปทาความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ ในวันที่ ๖ – ๘
กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ชลบุรี
๘. เรื่องเร่งรัดการผนวชพื้นที่อนุรักษ์ ภายใน ๖๐ วัน ให้ดาเนินการไปในแนวทางเดียวกัน และให้เร่งรัด
รายงาน พื้นที่ที่ไม่ต่อเนื่องให้ตัดออกจากการผนวก ส่วนพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่อนุรักษ์ต้องดูเงื่อนไข มีการอนุญาต สวนป่า
ป่าชุม ถ้ามีอยูใ่ นเงื่อนไข ให้กันพืน้ ที่ตรงนัน้ ออก

๙. เร่งรัดเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต เพื่อรายงานกรมป่าไม้ตอ่ ไป
๑๐. การใช้ประโยชน์ต้องมีตรวจสอบ ตรวจทาน ให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ก่อนส่งกรม
ป่าไม้พจิ ารณา
๑๑. ขอให้พิจ ารณาพื้นที่ ที่ รัฐ บาล หรือ เอกชนขอใช้ประโยชน์ ว่า พื้นที่ บริเวณนั้น ว่าพื้นที่ต รงนั้นเอื้อ
ประโยชน์ หรือ สร้ า งความสุ ข ให้ ประชาชน และพั ฒ นาประเทศ น้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชาหรือ ไม่ เช่น การสร้ า งถนน
สาธารณู ปโภค สามารถทาได้ หรือไม่ และแจ้ งกรมป่าไม้ใ ห้พิจารณา อยากให้พิจ ารณาและเร่ง รัด เพื่อจัดสรรให้จ่า ย
งบประมาณได้เร็วขึน้
๑๒. เรื่องการทวงคืนผืนป่า เหลือเวลาอีก ๓ เดือน (ตัวชี้วัดกระทรวงฯ) ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อมูลให้ตรง
กับกรมป่าไม้ และให้หน่วยป้องกันฯ เร่งรัดรายงาน
๑๓. เรื่องการฟื้นฟูสภาพป่า งบบารุงป่า กรมป่าให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เพราะอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาและ ทุกแปลงที่ทาการฟื้นฟู ให้ส่วนส่งเสริมปลูกป่าช่วยดูเรื่องขอบเขตแปลงไม่ให้ครอบในพื้นที่ป่า
สมบูรณ์
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/256๑
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/256๑ หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอานวยการทราบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/256๑
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้ได้จัดทาข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน ที่เราเป็นเจ้าภาพ โดยไม่ต้องรายงานผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน โดยจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๑ ในรูปแบบ PowerPoint โดยมีแบบฟอร์มตารางข้อมูลที่ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดทาให้ เพื่อสรุปรายงาน เป็นฐานข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า)
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๑.๑. สรุปการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่างวันที่ ๕ มิ.ย. 256๑ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๑
- สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
คดีทั้งหมด
๖
คดี
ผู้ต้องหา
๗
คน
คดีไม้
๔
คดี
ผู้ต้องหา
๖ คน
- ไม้ทอ่ น
๔๑
ท่อน
ปริมาตร
๓.๔๒๒ ลูกบาศก์เมตร
- ไม้พะยูง
๙๙
ท่อน
ปริมตร
๑.๕๙๒ ลูกบาศก์เมตร

- ไม้แปรรูป
๗๗ แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร
๑.๓๗ ลูกบาศก์เมตร
คดีบุกรุกพื้นที่ ๑
คดี
พื้นที่
๓ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา
คดีสัตว์ป่า
๑
คน
เป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ ๑๕ ปี
อุปกรณ์ในการกระทาผิด รถยนต์ ๔ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ ๔ เครื่อง
แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวนคดีทั้งหมด ๒
คดี
ผู้ต้องหา
๔
คน
คดีไม้
๑
คดี
ผู้ต้องหา
๓
คน
- ไม้ท่อน
๔
ท่อน ปริมาตร
๐.๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร
คดีสัตว์ป่า
๑
คน
เป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ ๑๕ ปี
อุปกรณ์ในการกระทาผิด รถยนต์ ๓ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง
จังหวัดสระแก้ว
จานวนคดีทั้งหมด ๑
คดี
ผู้ต้องหา
–
คน
คดีไม้
๑
คดี
ผู้ต้องหา
๑
คน
ไม้ท่อน
๒๒
ท่อน ปริมาตร
๑.๘๓๐ ลูกบาศก์เมตร
ไม้แปรรูป
๗๗ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร
๑.๓๗๐ ลูกบาศก์เมตร
อุปกรณ์ในการกระทาผิด
- เลื่อยโซ่ยนต์ ๑
เครื่อง
จังหวัดนครนายก
- ไม่มีคดี
จังหวัดปราจีนบุรี
จานวนคดีทั้งหมด ๓
คดี
ผู้ต้องหา
๒
คน
คดีไม้
๒
คดี
ผู้ต้องหา
๒
คน
- ไม้ท่อน
๑๕
ท่อน ปริมาตร
๑.๓๔ ลูกบาศก์เมตร
คดีบุกรุกพื้นที่
๑
คดี
พื้นที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา
อุปกรณ์ในการกระทาผิด
- รถยนต์
๑
คัน
- เลื่อยโซ่ยนต์
๑
เครื่อง
๔.๑.๒. กรมป่ า ไม้ ใ ห้ ส านั ก ฯ การตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ น ที่ ป่ า อธิ บ ายการ
ดาเนินงานให้หน่วยป้องกันฯ เข้าใจในรูปแบบ Power Point และการใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อทา
แผนที่ในการปฏิบัตงิ าน และให้เร่งดาเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
๔.๑.๓. เรื่องการขนย้ายไม้ของกลาง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ ชุด เคลื่อนย้ายไม้ไปยังอู่บก
วังน้อย และให้เจ้าหน้าที่ประจาชุดดาเนินการนัดหมายวันดาเนินการ และเตรียมเอกสารให้ครบ และแจ้ง
มาที่สว่ นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อแจ้งกรมป่าไม้ตอ่ ไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 ส่วนอานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ)
ส่วนอานวยการ มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๒.๑ เรื่องงบประมาณ ให้หน่วยป้องกันฯ ส่งข้อมูลผู้ที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารมีบัญชี
ธนาคารมีการเคลื่อนไหวอยู่จริง สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
๔.๒.๒. ได้ดาเนินการตอบสนองนโยบายต่างๆ ดังนี้
- การงดใช้ถุงพลาสติก และโฟม
- จากการประชุมใช้แก้วกระดาษ แทนแก้วพลาสติก
- กล่องข้าวกระดาษ แทนการใช้กล่องข้าวโฟม
- การประหยัดไฟ
- ได้ทาการเปิดเครื่องปรับอากาศ ทาให้คา่ ไฟเดือนนี้ลดลง ๓,๐๐๐ บาท
- ลดกระใช้กระดาษ
- ได้ใช้การเวียนหนังสือลงเว็บแทนการใช้เวียนหนังสือแบบกระดาษ
- ลดค่าไปรษณีย์
- โดยการฝากส่งผ่านบุคลากรของส่วนอานวยการ ไปที่ศูนย์ป่าไม้
๔.๒.๓. เรื่องรายงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ สานักฯ ยังเบิกเงินงบประมาณไม่หมด ให้ เร่งรัดทุก
ส่วนดาเนินการเบิกจ่ายที่เหลืออีก ๓๒.๕๗ เปอร์เซ็นต์
- งบดาเนินงาน
- เร่งรัดส่วนส่งเสริมปลูกป่า
- งบลงทุน
- ส่วนส่งเสริมปลูกป่า เหลือเบิกงบอุดหนุน ๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญนา รัตนมณฑ์ ผู้อานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน )
ส่วนจัดการป่าชุมชน มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๓.๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมป่าไม้ให้ส่วนจัดการป่าชุมชนเข้าร่วมประชุมที่กรม
ป่าไม้ เรื่องร่างกฎหมายลาดับรอง ที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... จากการ
ประชุมจะแบ่งพื้นที่ป่าชุมชนเป็นป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ประโยชน์ ๔๐ เปอร์เซ็นต์
๔.๓.๒. จากการประกวดโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐
ราชบุรีเป็นเจ้าภาพ ผลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ชลบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ทุกสานัก
๔.๓.๓. วันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ส่ว นจัดการป่าชุมชน ได้จั ดอบรมเรื่องไม้
เศรษฐกิจชุมชน ที่หน่วยทหารพัฒนา ณ อ่างเก็บน้าท่ากระบาก
๔.๓.๔. ผลการปฎิบัตงิ านของส่วนจัดการป่าชุมชน
- มีบางพื้นที่ บางแปลงที่ชาวบ้านนาเสนอมา จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีการทับ
ซ้อนกับพื้นที่ปลูกป่า ต้องแจ้งให้ชาวบ้านยกเลิก และหาพื้นที่ใหม่ เป้าหมายเพิ่มเติม ๕๐ แห่ง และบาง

พื้นที่มีปัญหาเรื่องที่ดนิ ในเขตราชพัสดุ (น.ส.ล.) ให้ชาวบ้าน และผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจรจา
กับทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก่อนตัดสินใจร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์ อ่อนสาลี ผู้จัดการส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้)
เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๔.๔.๑ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินและตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานโครงการ
ปรับปรุงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) ประจาสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
- ได้ รับการประสานการด าเนิ นงานจากชุ ดปฏิ บัติง านภาคสนามทุ กชุด แล้ ว ว่ าได้
ดาเนินงานในเขตป่าสงวนฯ เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือแต่ป่าคุมครองที่ยังไม่ได้ดาเนินงาน ขณะอยู่
ระหว่างรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบแนว
เขตต่อไป
๔.๔.๒. เรื่องร้องเรียน
- อยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจสอบข้อมูล และสรุปความก้าวหน้าทุก ๑๕ วัน
๔.๔.๓. ผนวกพื้นที่อนุรักษ์
- ขอให้เจ้าหน้าที่ตามคาสั่งกรมป่าไม้ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน
๔.๔.๔. การถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรั ฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ประจา
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี (ปฏิบัตงิ านร่วมกับกรมที่ดนิ )
- มีการรายงานผลการปฏิบัตงิ านเข้ามา จานวน ๒ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ
ส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้ เพื่อจะได้แจ้งให้สานักงานที่ดนิ ป่าไม้ทราบต่อไป
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
4.5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า (นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า)
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งผลการดาเนินงานให้ทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
๔.๕.๑. แจ้งเรื่องหนังสือการเร่งรัดของกรมป่าไม้
- กรมป่ าไม้เร่ งรัดให้เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติแต่ละจังหวัดรายงาน ความก้ าวหน้า ผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ เพื่อนาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบสารสนเทศของกรมป่าไม้
๔.๕.๒. รายงานผลการปฏิบัตงิ านโครงการของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาปลูกไม้เศรษฐกิจ
- เป้าหมาย ๑๒๐ ไร่ ดาเนินการครบแล้ว แบ่งเป็น
- จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย ๕๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๕๐ ไร่
- จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย ๕๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๕๐ ไร่

- จังหวัดนครนายก เป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๑๐ ไร่
- จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๑๐ ไร่
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒
- เป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๕๔๘ ไร่ ขาดอีก ๕๒ ไร่ แบ่งเป็น
- จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๒๒๒ ไร่
- จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๒๙๑ ไร่
- จังหวัดนครนายก เป้าหมาย ๓๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๓๐ ไร่
- จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย ๗๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๕ ไร่
๓. โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ต้น ไม้เศรษฐกิ จ ในพื้น ที่ ปลู ก ไม้ย างพารา และพื้น ที่
เกษตรกรรม
- เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๙๕๔ ไร่ ขาดอีก ๔๖ ไร่ แบ่งเป็น

- จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๕๖๑ ไร่
- จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๒๕๔ ไร่
- จังหวัดนครนายก เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว – ไร่
- จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดาเนินการแล้ว ๑๓๙ ไร่
๔.๕.๓. ให้เร่งรัดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้รายงานการปลูกต้นไม้มาที่ส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า
๕.๔.๔. การเสนอพื้นที่ฟื้นฟูป่าเพื่อเสนอกรมป่าไม้
- ให้ คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสม และพื้น ที่ทั บ ซ้อ น เพื่อ ขอรับ
งบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม 4.๗ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว)
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาเดือน มิถุนายน 2561 ดังนี้
วันที่ ๑ มิถุนายน 2561

วันที่ ๒๗ มิถุนายน 2561

ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

- ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้วประชุมคณะทางานประจาศูนย์ประสาน
การปฏิบัติ เพื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสระแก้ว
ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
- ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว เป็นตัวแทนสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
๙ สาขาปราจีนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการและ
พัฒนาลุ่มน้าโตนเลสาปแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมอินโดจีน
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรอง
เขตที่ดนิ กรณีออกโฉนดที่ดนิ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จานวน ๕ ราย
– ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบการอนุญาตทาไม้หวงห้ามที่
ขึน้ อยูใ่ นที่ดนิ ที่มิใช่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ท้องที่จังหวัด

สระแก้ว จ านวน ๓ ราย จ านวน ๑๖ คน คณะเจ้ า หน้า ที่ มีความเห็ น ควร
อนุญาต
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในท้องที่ ตรวจสอบ
การด าเนินกิจ การของผู้รับอนุญ าตอุ ตสาหกรรมไม้ท้อ งที่จั งหวั ดสระแก้ ว
จานวน ๔ ราย ไม่พบการกระทาผิด
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวั ด
สระแก้ว ตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตอุสาหกรรมไม้
ในท้องที่ จังหวัดสระแก้ว จานวน ๙ ราย คณะเจ้าหน้าที่เห็นควรอนุญาต
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (นางนงลักษณ์ คงสาคร แทนผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาเดือน มิถุนายน 2561 ดังนี้
๔.๗.๑. ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ สานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมจังหวัดฉะเชิ งเทรา ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมไม้ จานวน ๒๗ ราย มีความเห็นควรอนุญาต ประกอบด้ วย
- การขอต่ออายุใบอนุญาตตังโรงค้
้ าไม้ แปรรูป จานวน ๑ ราย
- การขอต่ออายุใบอนุญาตตังโรงค้
้ าสิง่ ประดิษฐ์ จานวน ๒ ราย
- การขอต่ออายุใบอนุญาตแปรรูปไม้ ชวั่ คราว จานวน ๑ ราย
- การขอต่ออายใบอนุญาตโรงค้ าไม้ แปรรูป จานวน ๕ ราย
- การขอต่ออายุใบอนุญาตโรงค้ าสิง่ ประดิษฐ์ จานวน ๙ ราย
- การขอต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร จานวน ๘ ราย
- การขอโอนใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร จานวน ๑ ราย
๔.๗.๒. ร่ วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราออกตรวจเยี่ยมเยียนราษฎร ในโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุ งสุข” จังหวัด
เคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ เย็น ตาบลบางนา้ เปลี่ยว อาเภอบางนา้ เปรี ย้ ว จังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยมีผ้ ูว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (นายสุวิทย์ คาดี) เป็ นประธาน
๔.๗.๓. ร่ วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้ หวงห้ ามที่มิได้ ขึ ้นอยู่ในป่ า จานวน ๒๐
ราย
๔.๗.๔. ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่รังวัดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ระวังชี ้แนวเขตและลงชื่อรับรอง
เขตที่ดินในท้ องที่อาเภอพนมสารคาม รวม ๒ ราย
๔.๗.๕. ร่ ว มกิ จ กรรมปลูก ป่ าโครงการสร้ างป่ า สร้ างรายได้ ร่ ว มกับ การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นประธาน ณ บริ เวณป่ าบ้ านคลองเตย
หมูท่ ี่ ๒๑ ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครนายก (นายพงศ์พรี ะ วงศ์คาลือ ป่าไม้จังหวัดนครนายก)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 ดังนี้
๔.๘.๑. ด าเนิ นการตรวจสอบการขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาตกิ จ การอุ ตสาหกรรมไม้ ร่ วมกั บส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก รวมจานวน ๒ ราย
๔.๘.๑.๑. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจัก

จานวน

-

ราย

๔.๘.๑.๒. โรงค้าไม้แปรรูป

จานวน

๑

ราย

๔.๘.๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

จานวน

๑

ราย

๔.๘.๒. ดาเนินการตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้หวงห้ามในที่ดนิ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้
สอยส่วนตัว กรือการกุศลสาธารณประโยชน์รวมจานวน ๒๑ ราย
๔.๘.๒.๑. ไม้สัก

จานวน

๓

ราย

๔.๘.๒.๒. ไม้ยาง

จานวน

๑๘ ราย

๔.๘.๓. ดาเนินการรับคาขออนุญาตทาไม้หวงห้าม ตามหนังสือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจานวน ๗ ราย
๕.๘.๓.๑. ไม้สัก

จานวน

-

ราย

๔.๘.๓.๒. ไม้ยาง

จานวน

๗

ราย

๔.๘.๔. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่ว มกับหัวหน้าหน่วยป้องกั นและพัฒนาป่าไม้เมือง
นครนายก รายนางอาไพ บุตรแสง หมู่ที่ ๓ ตาบลสาลิกา อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๘.๕. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตรา ๑.๔,๐๐๐ (one map) ณ ห้องประชุมที่ทาการปกครองจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๘.๖. เข้ าร่ วมกิ จกรรม โครงการจั ดหน่ วยบาบัด ทุกข์ บารุ งสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชนจัง หวั ด
นครนายกประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านพริก หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านพริก อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก โดยทาการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดา้ นป่าไม้ จานวน ๒๐ แผ่น/ฉบับ/เล่ม
๔.๘.๗. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่วมกับนายวรวุฒิ รุ่งสอาด นายช่างสารวจชานาญ
งาน สานักงานที่ดนิ จังหวัดนครนายก รายนางอาพร ใจชื้น หมู่ที่ ๓ ตาบลสาลิกา อาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๘.๘. ร่วมประชุมคณะทางานลุ่มน้าบางประกง ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมเขา
ใหญ่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๔.๘.๙. ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และลดการ
เผาในพืน้ ที่การเกษตร จังหวัดนครนายก ประจาปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๔.๘.๑๐. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๑

