


รายงานการประชุม 

ผู้อ านวยการส่วน หวัหน้าหนว่ยงาน หัวหนา้หน่วยงานส่วนกลาง และขา้ราชการ 

สังกัด ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

ครั้งที่  ๗/256๑ 

วันศุกร์   ที ่ ๓  กรกฎาคม   256๑   เวลา  10.00  น. 

ณ วนพุทธอทุยานน้ าตกเขาอโีต้  ป่าสงวนแหง่ชาตปิา่น้ าตกเขาอโีต ้

 

ผู้มาประชุม 

1. นายธวัชชัย     วิจิตร์วงษ์ 

๒. นายมานัส      แรงผลสัมฤทธ์ิ         

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9  สาขาปราจีนบุรี   ประธาน 

ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ 

๓. นายเทียนชัย   ตรีชิต ผู้อ านวยการสว่นส่งเสริมการปลูกปา่ 

๔. นายบุญน า     รัตนมณฑ ์ ผู้อ านวยการสว่นจัดการป่าชุมชน  

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 16 

๕. นายวศิษิฐ      จันทรโณทัย         ผู้อ านวยการสว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

๖. นายสมศักดิ์    จันทนะ ผู้อ านวยศูนยป่์าไม้สระแก้ว 

๗. นายพงศพ์รีะ   วงศ์ค าลอื     ผู้อ านวยศูนยป่์าไม้นครนายก 

๘. นายเขษม     เนียมเนตร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

๙. นางสาวเกศนิ ี   รัตนชล          นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ           

๑๐. นางสาววภิาว ี  สินสบืผล เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิตงิาน 

1๑. นายเทียนชัย    ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดสระแก้ว   

หัวหนา้หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดนิสอ ปา่แก่งใหญ่และปา่เขาสะโตนท่ี 

๗ จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหนา้หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าน้ าตกเขาอโีต ้ท่ี 1 จังหวัดปราจีนบุรี   

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ท่ี 4 , 5 , 7 จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าตาพระยาท่ี 1 , 2 , 3 , 4 จังหวัดสระแก้ว 

หัวหนา้หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแควระบมและป่าสียัด ท่ี ๕ จังหวัดฉะเชงิเทรา 

๑๒. นายสมชาย   จิตร์สงวน หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี ปจ.๑ (เขาอีโต้) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมอืงปราจีนบุรี 

๑๓. นายชัยนันท์    อิ่มเจรญิ          หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ปจ.5  (ทุ่งโพธ์ิ)  

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบนิทร์บุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยไคร ้ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหนา้โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี 84  พรรษาฯ  จังหวัดสระแก้ว  

หัวหนา้สวนป่าห้วยไคร้  จังหวัดสระแก้ว  

และหัวหนา้แปลงปลูกป่าวันตน้ไมป้ระจ าปีของชาต ิ พ.ศ.  2554   อ าเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว 

๑๔. นายอดิศักดิ์   บรรณสาร      หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก. 1  (บ้านแกง้) 



หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมอืงสระแก้ว 

และหัวหน้าศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ท่ี  233  ป่าท่าแยก   

จังหวัดสระแก้ว   

๑๕. นายประสาท  เสงี่ยมศักดิ ์ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.2 (หนองแวง)  ,สก.๑๒ (ป่าไร่) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกสูง 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ 

๑๖. นายอดิศร   วงษพ์ันธ์ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.4 (เขาฉกรรจ์) ,สก.๖ (ท่าเต็นท์) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์ 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ 3 จังหวัดสระแก้ว 

๑๗. นายณัฐวุฒ ิ  วิงวอน 

 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  สก.7  (ไพรจิตร),หัวหน้าสวนป่าเขาพลูหบี 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต 

และหัวหน้าฐานปฏบัิตกิารเฉพาะกิจปอ้งกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่า

ไมไ้พรจิตร 

๑๘.  นายธัญพสิิฐ       พรมพทัิกษ์  หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  สก. 11   (เขาสะแกกรอง)   

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา 

๑๙. นายอาคม   ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ฉช.๑ (ลาดกระทิง) ,ฉช.3 (หนองคอก) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ      

หัวหนา้โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84  พรรษาฯ จังหวัดฉะเชงิเทรา  

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ท่ี  1 , 3, 8, 11 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๒๐. นายกฤษณะ  เอี่ยมศริิ 

 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ฉช.2  (ดงมะนาว) , ฉช. 4 (ทุ่งพระยา) 

หัวหน้าดา่นป่าไม้ฉะเชิงเทรา  

๒๑. นายยงยุทธ   มารยาท หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ฉช. 6 (นายาว) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเย็น 

และหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 10   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2๒. นายเจรญิ  ขุนทอง 

 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี ฉช. 7 (หลุมตาสังข)์                                       

หัวหน้าโครงการฟื้นฟู “เฉลิมพระเกยีรต ิ82 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                          

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 4, 6  

จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                   

๒๓. นายจรัส  ยิ่งยงค ์ หัวหน้าหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว 

๒๔. นายส าฤทธ์ิ   สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

๒๕. นายอภรัิกษ ์   คชนิทร                    หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดนิสอ ปา่แก่งใหญ่และปา่เขาสะโตนท่ี 

๔, ๖  จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลอง

ห้วยไครแ้ละป่าพระสทงึท่ี  ๑,๓,๖, ๘, ๙   จังวัดสระแก้ว 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนอืท่ี ๑ จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนอืท่ี ๓ จังหวัดสระแก้ว 



๒๖. นายคมสัน  ครูภริมย์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

(แทนผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้) 

๒๗. นางนงลักษณ์  คงสาคร พนักงานธุรการ 

(แทนผู้อ านวยการศูนยป่์าไม้ฉะเชิงเทรา) 

๒๘. นายอุดม  คลังแสง พนักงานพิทักษป่์า 

(แทนหัวหนา้หน่วยป้องกันฯ ที่ สก.๓ (หนองน้ าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 

๒๙. นางสาววไิลรัตน ์ นพสมบูรณ์ เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่ 

(แทนหัวหนา้หน่วยป้องกันฯ ที่ สก.๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่) 

๓๐. นายสุเทพ พุ่มเทศ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดปราจีนบุรี 

 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ   

๑. นายธีรวัฒน ์         ออ่นส าลี        

 

อ านวยการส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ 

ผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี  235 ปา่น้ าตก เขาอีโต้ ปราจีนบุรี  

หัวหน้าโครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี  

หัวหน้าโครงการวันตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี  

หัวหน้าแปลงปลูกปา่ ทส. สัญจร ปลูกปา่ พลกิพื้นพื้นป่าดว้ยพระบารม ี 

“โครงการรักแม่ รักษป่์า”  อ าเภอเมอืง จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดนิสอ ปา่แก่งใหญ่ และ ป่าเขาสะโตนท่ี  

2 , 3  จังหวัดปราจีนบุรี  

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ 

และป่าพระสทงึท่ี 5 จังหวัดสระแก้ว                                                          

และหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 7   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒.นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์    ผู้อ านวยการสว่นโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ 

หัวหนา้สถานเีพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. นายอ าพล  พัชระกุล ผู้อ านวยศูนยป่์าไม้ฉะเชิงเทรา 

๔. นายเสรี      เกาะดี         เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

๕. นายวรวุฒ ิ  รุ่งสะอาด 

๖. ประสงค์  เกิดแก้ว 

นายช่างส ารวจช านาญงาน 

หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนครนายก 

๗. นายวทิยา  วาสนารวยรุ่ง 

 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.๓  (หนองน้ าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.๑๐ 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร 

๘. นายวรีวัฒน์  ศิวะบวร หัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์ 

   

 

 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วจิิตร์วงษ์  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9  สาขาปราจีนบุรี    

ได้กลา่วเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  ๑. วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายเสด็จพระราชสมภพในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ขอเชญิชวนทุกหน่วยงาน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และธงพื้นสีเหลือง 

อักษรพระปรมาภไิธย ว.ป.ร. 

  ๒. คนไทยและท่ัวโลก รู้สึกยินดีท่ีทีมช่วยเหลือค้นพบทีมเยาวชนหมูป่าท้ัง ๑๓ คน ท่ีติดถ้ าหลวง-ขุนน้ า

นางนอน วนพุทธอุทยานถ้ าหลวง ต าบลโป่งผา อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นทุกคนปลอดภัย และมีชีวิตอยู่ จาก

เหตุการณ์ท่ีทีมเยาวชนหมูป่าติดถ้ า ในหลวงมีพระราชกระแสรับสั่งและพระราชหัตถเลขาให้ทุกหน่วยงาน และทุกส่วน

ราชการท่ีเกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลอืทีมเยาวชนท้ัง ๑๓ คน 

  ๓. เมื่อวันท่ี ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก 

สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน มูลนิธิพิทักษป่์า ผู้บริหารกระทรวงฯ ทุกท่านเป็นรองประธาน และกรรมการ สถานท่ีตั้ง 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพันธ์ุพืช สายดว่น ๑๓๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งเร่ืองตอ่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ่ไป 

  ๔. จากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว เงินเดือนของพนักงานจ้างเหมา (TOR) ของหน่วยป้องกันฯ ออกช้า 

ขอขอบคุณส่วนอ านวยการและเจ้าหนา้ที่ทุกคน ที่เร่งเบิกจ่ายให้พนักงานจ้างเหมา (TOR) หลังการการประชุมครัง้ท่ีแล้วและ

ด าเนนิการส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

  ๕. เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน

กรรมการ มูลนิธิอนุรักษป่์ารอยตอ่ ๕ จังหวัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีป่ารอยต่อ 

5 จังหวัด ขอขอบคุณส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท่ีจัดเจ้าหน้าท่ี และบุตรหลาน ไปร่วมต้อนรับท่านประธาน 

ส่วนสง่เสริมปลูกปา่ ท่ีจัดการต้นรวงผึ้งให้ท่านประธานได้ใช้ปลูก และส่วนป่าชุมชนท่ีได้น าชาวบ้านร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 

ท้ัง ๓ ส่วน ท่ีท าให้ท่านประธานและเลขากล่าวชื่นชมการปฏบัิตงิานเจ้าหนา้ที่ในวันงาน 

  ๖. เมื่อวันท่ี ๘ มถิุนายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมท่ีกรมป่าไม้ มีสาระส าคัญท่ีท่านรักษาการณ์อธิบดีกรม

ป่าไม้ มีหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีตอบสนองตอ่ ๓ เร่ือง ได้แก่ 

   ๑. เร่ืองแผนการปฏบัิตงิานของกรมป่าไม้ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏรูิปประเทศ 

   ๒. เร่ืองสาธารณูปโภค เร่ืองลดใช้พลังงานเพื่อลดค่าสาธารณูปโภค และเร่งรัดเบิกจ่ายค่า

สาธารณูปโภค ไมใ่ห้มีการคา้งช าระ และเร่งรัดตอบสนองนโยบาย แผนสั่งการท่ีไม่มงีบประมาณ ให้ใช้ความสามารถให้การ

ปฎบัิตงิาน เพื่อสนองนโยบายและแผนงาน 

   ๓. เร่ืองร้องเรียนให้รีบด าเนินการตามกฎตามระเบียบท่ีมี และรายงานการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงาน จะต้องถูกตามกฎระเบียบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนด้วย และดูสถานการณ์ เวลา และโอกาส 

  ๗. การตั้งศูนย์ป่าไม้ประจ าจังหวัด และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ประจ าอ าเภอ จะมีการเชิญ

ผู้อ านวยการศูนย์หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ไปท าความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ ในวันท่ี ๖ – ๘ 

กรกฏาคม ๒๕๖๑ ท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ ชลบุรี  

  ๘. เร่ืองเร่งรัดการผนวชพื้นท่ีอนุรักษ์ ภายใน ๖๐ วัน ให้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน และให้เร่งรัด

รายงาน พื้นท่ีท่ีไม่ต่อเนื่องให้ตัดออกจากการผนวก ส่วนพื้นท่ีต่อเนื่องกับพื้นท่ีอนุรักษ์ต้องดูเงื่อนไข มีการอนุญาต สวนป่า 

ป่าชุม ถ้ามีอยูใ่นเงื่อนไข ให้กันพืน้ท่ีตรงนัน้ออก  



  ๙. เร่งรัดเร่ืองการป้องกันและปราบปรามทุจรติ เพื่อรายงานกรมป่าไม้ตอ่ไป 

  ๑๐. การใชป้ระโยชน์ต้องมีตรวจสอบ ตรวจทาน ให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย  ก่อนส่งกรม

ป่าไม้พจิารณา 

  ๑๑. ขอให้พิจารณาพื้นท่ีท่ีรัฐบาล หรือเอกชนขอใช้ประโยชน์ ว่าพื้นท่ีบริเวณนั้นว่าพื้นท่ีตรงนั้นเอื้อ

ประโยชน์ หรือสร้างความสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศ น้อมน าศาสตร์พระราชาหรือไม่ เช่น การสร้างถนน 

สาธารณูปโภค สามารถท าได้หรือไม่ และแจ้งกรมป่าไม้ให้พิจารณา อยากให้พิจารณาและเร่งรัด เพื่อจัดสรรให้จ่าย

งบประมาณได้เร็วขึน้ 

  ๑๒. เร่ืองการทวงคนืผืนป่า เหลือเวลาอกี ๓ เดือน (ตัวชี้วัดกระทรวงฯ) ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อมูลให้ตรง

กบักรมป่าไม้ และให้หนว่ยป้องกันฯ เร่งรัดรายงาน  

  ๑๓. เร่ืองการฟื้นฟูสภาพป่า งบบ ารุงป่า กรมป่าให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เพราะอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาและ ทุกแปลงท่ีท าการฟื้นฟู ให้ส่วนส่งเสริมปลูกป่าช่วยดูเร่ืองขอบเขตแปลงไม่ให้ครอบในพื้นท่ีป่า

สมบูรณ ์

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/256๑ 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ) เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๖/256๑  หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอ านวยการทราบ เพื่อด าเนินการ

แก้ไขตอ่ไป 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๖/256๑      

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ได้จัดท าข้อมูลพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขา

ปราจีนบุรี เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้ศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า หนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ใช้ใน

การปฏบัิตงิาน ท่ีเราเป็นเจ้าภาพ โดยไม่ต้องรายงานผู้ร่วมปฏบัิตงิาน โดยจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๑ ในรูปแบบ PowerPoint โดยมีแบบฟอร์มตารางข้อมูลท่ีส่วนป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดท าให้ เพื่อสรุปรายงาน เป็นฐานข้อมูล   

มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษา

ป่าและควบคุมไฟป่า) 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีเร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

๔.๑.๑. สรุปการกระท าผิดกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม ้ระหวา่งวันท่ี ๕ มิ.ย. 256๑ ถึงวันท่ี  ๒ ก.ค. ๒๕๖๑   

   - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 

คดีทั้งหมด         ๖       คดี   ผู้ต้องหา   ๗  คน 

คดีไม้   ๔  คดี   ผู้ต้องหา  ๖ คน 

- ไม้ท่อน ๔๑   ท่อน   ปริมาตร  ๓.๔๒๒     ลูกบาศก์เมตร  

- ไมพ้ะยูง ๙๙ ท่อน  ปริมตร   ๑.๕๙๒    ลูกบาศก์เมตร 



- ไมแ้ปรรูป ๗๗ แผ่น/เหลี่ยม   ปริมาตร  ๑.๓๗    ลูกบาศก์เมตร 

คดีบุกรุกพื้นที่ ๑  คดี  พื้นที ่  ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา 

คดีสัตว์ป่า ๑ คน  เป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ ๑๕ ป ี

อุปกรณ์ในการกระท าผดิ รถยนต์ ๔ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ ๔ เครื่อง 

แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จ านวนคดีท้ังหมด ๒ คดี  ผู้ต้องหา  ๔    คน 

 คดีไม้  ๑  คดี  ผู้ต้องหา  ๓   คน 

- ไม้ท่อน ๔ ท่อน  ปริมาตร           ๐.๒๕๒       ลูกบาศก์เมตร 

คดีสัตวป่์า ๑ คน เป็นชา้งป่าเพศผู้อายุประมาณ ๑๕ ปี 

อุปกรณใ์นการกระท าผิด รถยนต์ ๓ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง 

  จังหวัดสระแก้ว 

   จ านวนคดีท้ังหมด ๑  คดี  ผู้ต้องหา   –   คน 

คดีไม ้  ๑ คด ี ผู้ต้องหา  ๑ คน 

ไมท่้อน  ๒๒ ท่อน ปริมาตร             ๑.๘๓๐    ลูกบาศก์เมตร 

ไมแ้ปรรูป    ๗๗  แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร             ๑.๓๗๐  ลูกบาศก์เมตร 

อุปกรณใ์นการกระท าผิด   

- เลื่อยโซ่ยนต ์ ๑  เครื่อง 

  จังหวัดนครนายก 

- ไม่มีคดี 

   จังหวัดปราจีนบุร ี

 จ านวนคดีท้ังหมด ๓  คดี  ผู้ต้องหา  ๒   คน 

 คดีไม้  ๒  คดี  ผู้ต้องหา      ๒      คน 

- ไมท่้อน ๑๕        ท่อน   ปริมาตร                 ๑.๓๔    ลูกบาศก์เมตร 

คดีบุกรุกพื้นท่ี ๑  คด ี พื้นท่ี ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา 

อุปกรณ์ในการกระท าผิด 

- รถยนต ์  ๑  คัน     -  เลื่อยโซ่ยนต ์ ๑  เคร่ือง  

๔.๑.๒. กรมป่าไม้ให้ส านักฯ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ีป่า อธิบายการ

ด าเนินงานให้หน่วยป้องกันฯ เข้าใจในรูปแบบ Power Point และการใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อท า

แผนที่ในการปฏบัิตงิาน  และให้เร่งด าเนนิการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

๔.๑.๓.  เร่ืองการขนย้ายไม้ของกลาง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ ชุด เคลื่อนย้ายไม้ไปยังอู่บก

วังนอ้ย และให้เจ้าหนา้ที่ประจ าชุดด าเนนิการนัดหมายวันด าเนินการ และเตรียมเอกสารให้ครบ และแจ้ง

มาท่ีสว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพ่ือแจ้งกรมป่าไม้ตอ่ไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

 



4.2  ส่วนอ านวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ) 

                       ส่วนอ านวยการ  มเีร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้  

๔.๒.๑ เร่ืองงบประมาณ ให้หนว่ยป้องกันฯ ส่งข้อมูลผู้ท่ีจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารมีบัญชี

ธนาคารมกีารเคลื่อนไหวอยู่จริง ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน 

๔.๒.๒. ได้ด าเนินการตอบสนองนโยบายตา่งๆ ดังนี้ 

- การงดใชถุ้งพลาสตกิ และโฟม  

   - จากการประชุมใชแ้ก้วกระดาษ แทนแก้วพลาสตกิ 

- กล่องข้าวกระดาษ แทนการใชก้ล่องข้าวโฟม 

   - การประหยัดไฟ 

    - ได้ท าการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้คา่ไฟเดอืนนี้ลดลง ๓,๐๐๐ บาท 

            - ลดกระใชก้ระดาษ 

    - ได้ใชก้ารเวยีนหนังสือลงเว็บแทนการใชเ้วยีนหนังสือแบบกระดาษ 

   - ลดค่าไปรษณีย์ 

    - โดยการฝากส่งผ่านบุคลากรของสว่นอ านวยการ ไปท่ีศูนยป่์าไม้     

๔.๒.๓. เร่ืองรายงาน เมื่อสิ้นไตรมาสท่ี ๓ ส านักฯ ยังเบิกเงินงบประมาณไม่หมด ให้เร่งรัดทุก

ส่วนด าเนนิการเบิกจ่ายท่ีเหลอือีก ๓๒.๕๗ เปอร์เซ็นต์ 

   - งบด าเนนิงาน 

    - เร่งรัดสว่นส่งเสริมปลูกปา่ 

   - งบลงทุน 

    - ส่วนส่งเสริมปลูกปา่ เหลอืเบิกงบอุดหนุน ๕๐๐ บาท   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญน า รัตนมณฑ ์ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ) 

    ส่วนจัดการป่าชุมชน  มเีร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

๔.๓.๑. เมื่อวันท่ี ๑๘ มถิุนายน ๒๕๖๑ กรมป่าไม้ให้ส่วนจัดการป่าชุมชนเข้าร่วมประชุมท่ีกรม

ป่าไม้ เร่ืองร่างกฎหมายล าดับรอง ท่ีออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...  จากการ

ประชุมจะแบ่งพื้นท่ีป่าชุมชนเป็นป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์ ๖๐ เปอร์เซ็นต ์เพื่อใชป้ระโยชน ์๔๐ เปอร์เซ็นต์  

๔.๓.๒. จากการประกวดโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๐ 

ราชบุรีเป็นเจ้าภาพ ผลการประกวด  

   - รางวัลชนะเลิศได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๐ ราชบุรี 

   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ ชลบุรี 

   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ทุกส านัก 

๔.๓.๓. วันท่ี ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีส่วนจัดการป่าชุมชน ได้จัดอบรมเร่ืองไม้

เศรษฐกิจชุมชน ที่หนว่ยทหารพัฒนา ณ อ่างเก็บน้ าท่ากระบาก 

๔.๓.๔. ผลการปฎบัิตงิานของส่วนจัดการป่าชุมชน 

 - มบีางพื้นท่ี บางแปลงท่ีชาวบ้านน าเสนอมา จากการตรวจสอบพื้นท่ีพบว่ามีการทับ

ซ้อนกับพื้นท่ีปลูกป่า ต้องแจ้งให้ชาวบ้านยกเลิก และหาพื้นท่ีใหม่ เป้าหมายเพิ่มเติม ๕๐ แห่ง และบาง



พื้นท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีดนิในเขตราชพัสดุ (น.ส.ล.) ให้ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจรจา

กับทางนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกอ่นตัดสนิใจร่วมกัน   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.4 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์  อ่อนส าล ีผู้จัดการสว่นจัดการท่ีดนิป่าไม้)  

   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ านวน ๔ เร่ือง ดังนี้ 

๔.๔.๑ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินและตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานโครงการ

ปรับปรุงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา

ส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

- ได้รับการประสานการด าเนินงานจากชุดปฏิบัติงานภาคสนามทุกชุดแล้ว ว่าได้

ด าเนินงานในเขตป่าสงวนฯ เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือแต่ป่าคุมครองท่ียังไม่ได้ด าเนินงาน ขณะอยู่

ระหว่างรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบแนว

เขตตอ่ไป 

๔.๔.๒. เร่ืองร้องเรียน 

- อยู่ระหว่างการด าเนนิการตรวจสอบข้อมูล และสรุปความก้าวหนา้ทุก ๑๕ วัน 

๔.๔.๓. ผนวกพื้นท่ีอนุรักษ ์

- ขอให้เจ้าหนา้ที่ตามค าสั่งกรมป่าไม้ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานผลการ

ปฏบัิตงิาน 

๔.๔.๔. การถ่ายทอดและรับรองแนวเขตท่ีดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ประจ า

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี (ปฏบัิตงิานร่วมกับกรมท่ีดนิ) 

- มกีารรายงานผลการปฏบัิตงิานเข้ามา จ านวน ๒ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ

ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ เพื่อจะได้แจ้งให้ส านักงานท่ีดนิป่าไม้ทราบต่อไป 

 มติทีป่ระชุม   รับทราบ  

4.5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผู้อ านวยการสว่นส่งเสริมการปลูกปา่) 

           ส่วนสง่เสริมการปลูกปา่ แจ้งผลการด าเนนิงานให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

๔.๕.๑. แจ้งเร่ืองหนังสือการเร่งรัดของกรมป่าไม้ 

- กรมป่าไม้เร่งรัดให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติแต่ละจังหวัดรายงาน ความก้าวหน้าผลการ

ด าเนนิงานตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ เพื่อน าข้อมูลเข้าสูร่ะบบสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

๔.๕.๒. รายงานผลการปฏบัิตงิานโครงการของส่วนสง่เสริมการปลูกปา่ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาปลูกไม้เศรษฐกิจ  

- เป้าหมาย ๑๒๐ ไร่ ด าเนนิการครบแลว้ แบ่งเป็น 

    - จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย ๕๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๕๐ ไร่ 

   - จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย ๕๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๕๐ ไร่ 



   - จังหวัดนครนายก เป้าหมาย ๑๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๑๐ ไร่ 

   - จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย ๑๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๑๐ ไร่ 

๒. โครงการสง่เสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอ้ม ระยะท่ี ๒  

- เป้าหมาย ๖๐๐ ไร่  ด าเนนิการแล้ว ๕๔๘ ไร่ ขาดอกี ๕๒ ไร่ แบ่งเป็น 

  - จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๒๒๒ ไร่ 

  - จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๒๙๑ ไร่ 

  - จังหวัดนครนายก เป้าหมาย ๓๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๓๐ ไร่ 

  - จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย ๗๐ ไร่ ด าเนินการแลว้ ๕ ไร่ 

๓. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพารา และพื้นท่ี

เกษตรกรรม 

    - เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ด าเนินการแล้ว ๙๕๔ ไร่ ขาดอีก ๔๖ ไร่ แบ่งเป็น 

     - จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ด าเนินการแล้ว ๕๖๑ ไร่ 

     - จังหวัดสระแกว้ เปา้หมาย ๓๐๐ ไร่ ด าเนินการแล้ว ๒๕๔ ไร่ 

     - จังหวัดนครนายก เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ด าเนินการแล้ว – ไร่ 

     - จังหวัดฉะเชงิเทรา เปา้หมาย ๒๐๐ ไร่ ด าเนินการแล้ว ๑๓๙ ไร่ 

๔.๕.๓. ให้เร่งรัดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้รายงานการปลูกต้นไม้มาที่ส่วนส่งเสริม

การปลูกป่า 

๕.๔.๔. การเสนอพื้นที่ฟื้นฟูป่าเพื่อเสนอกรมป่าไม้  

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสม และพื้นที่ทับซ้อน เพื่อขอรับ

งบประมาณต่อไป 

มติที่ประชุม   -  

4.๗  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว) 

           รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจ าเดือน มถิุนายน  2561 ดังนี้ 

วันที่ ๑  มถิุนายน 2561 -  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้วประชุมคณะท างานประจ าศูนย์ประสาน

การปฏิบัติ เพื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสระแก้ว 

ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

วันที่ ๒๗  มถิุนายน  2561 -  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว เป็นตัวแทนส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 

๙ สาขาปราจีนบุรี ประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการและ

พัฒนาลุ่มน้ าโตนเลสาปแบบบูรณาการ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมอินโดจีน 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ - ร่วมกับหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องท่ีระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรอง

เขตท่ีดนิกรณีออกโฉนดท่ีดนิ ทอ้งท่ีจังหวัดสระแก้ว จ านวน ๕ ราย  

 – ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจังหวัดสระแก้วตรวจสอบการอนุญาตท าไม้หวงห้ามท่ี

ขึน้อยูใ่นท่ีดนิท่ีมิใช่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ท้องท่ีจังหวัด



สระแก้ว จ านวน ๓ ราย จ านวน ๑๖ คน คณะเจ้าหน้าท่ีมีความเห็นควร

อนุญาต 

 - ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสระแก้ว หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในท้องท่ี ตรวจสอบ

การด าเนินกิจการของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว 

จ านวน ๔ ราย ไมพ่บการกระท าผิด 

 - ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้ว ตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตอุสาหกรรมไม้

ในท้องท่ี จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๙ ราย คณะเจ้าหนา้ที่เห็นควรอนุญาต     

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.7 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา   (นางนงลักษณ์  คงสาคร  แทนผู้อ านวยการศูนยป์่าไมฉ้ะเชงิเทรา) 

      รายงานผลการปฏิบัตงิาน  ประจ าเดือน มถิุนายน  2561 ดังนี้ 
๔.๗.๑. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบ

เก่ียวกบัการอตุสาหกรรมไม้จ านวน ๒๗ ราย มีความเห็นควรอนญุาต ประกอบด้วย 

- การขอตอ่อายใุบอนญุาตตัง้โรงค้าไม้แปรรูป  จ านวน ๑ ราย 

- การขอตอ่อายใุบอนญุาตตัง้โรงค้าสิง่ประดิษฐ์  จ านวน ๒ ราย 

- การขอตอ่อายใุบอนญุาตแปรรูปไม้ชัว่คราว  จ านวน ๑ ราย 
- การขอตอ่อายใบอนญุาตโรงค้าไม้แปรรูป จ านวน ๕ ราย  
- การขอตอ่อายใุบอนญุาตโรงค้าสิง่ประดิษฐ์ จ านวน ๙ ราย  
- การขอตอ่อายใุบอนญุาตโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจกัร  จ านวน ๘ ราย  
- การขอโอนใบอนญุาตโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจกัร  จ านวน ๑ ราย  

๔.๗.๒. ร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทราออกตรวจเยี่ยมเยียนราษฎร ในโครงการ “บ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ” จงัหวดั
เคลื่อนท่ี ณ วัดโพธ์ิเย็น ต าบลบางน า้เปลี่ยว อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (นายสวุิทย์ ค าดี) เป็นประธาน 

๔.๗.๓. ร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามที่มิได้ขึน้อยู่ในป่า จ านวน ๒๐ 
ราย 

 ๔.๗.๔. ร่วมกบัเจ้าหน้าที่รังวดัที่ดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ระวงัชีแ้นวเขตและลงช่ือรับรอง 
เขตที่ดินในท้องที่อ าเภอพนมสารคาม รวม ๒ ราย 

๔.๗.๕. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ร่วมกับ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในวนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นประธาน ณ บริเวณป่าบ้านคลองเตย 
หมูท่ี่ ๒๑ ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 



4.8 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครนายก   (นายพงศพ์รีะ  วงศ์ค าลอื  ป่าไมจ้ังหวัดนครนายก) 

                รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561 ดังนี้ 

๔.๘.๑. ด าเนินการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ ร่ วมกับส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๒ ราย 

๔.๘.๑.๑. โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจัก  จ านวน     - ราย 

๔.๘.๑.๒. โรงค้าไมแ้ปรรูป   จ านวน     ๑ ราย 

๔.๘.๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์   จ านวน     ๑ ราย 

๔.๘.๒. ด าเนนิการตรวจสอบการขออนุญาตท าไมห้วงหา้มในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้

สอยส่วนตัว กรอืการกุศลสาธารณประโยชนร์วมจ านวน ๒๑ ราย 

๔.๘.๒.๑. ไมส้ัก    จ านวน     ๓ ราย 

๔.๘.๒.๒. ไมย้าง    จ านวน     ๑๘ ราย  

๔.๘.๓. ด าเนนิการรับค าขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขา

ปราจีนบุรี ด่วนท่ีสุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจ านวน ๗ ราย 

       ๕.๘.๓.๑. ไมส้ัก     จ านวน     -  ราย 

       ๔.๘.๓.๒. ไมย้าง    จ านวน     ๗      ราย 

๔.๘.๔. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมือง

นครนายก รายนางอ าไพ  บุตรแสง หมู่ท่ี ๓ ต าบลสาลิกา  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 

๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๑ 

๔.๘.๕.  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตรา ๑.๔,๐๐๐ (one map) ณ ห้องประชุมท่ีท าการปกครองจังหวัดนครนายก เม่ือวันท่ี ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๑ 

๔.๘.๖.  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด

นครนายกประจ าป ี๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มถิุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านพริก หมู่ท่ี ๔ ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก โดยท าการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดา้นป่าไม้ จ านวน ๒๐ แผ่น/ฉบับ/เล่ม 

๔.๘.๗.  ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน ร่วมกับนายวรวุฒิ  รุ่งสอาด นายช่างส ารวจช านาญ

งาน ส านักงานท่ีดนิจังหวัดนครนายก รายนางอ าพร  ใจชื้น หมู่ท่ี ๓ ต าบลสาลิกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก เม่ือวันท่ี ๒๑ มถิุนายน ๒๕๖๑ 

๔.๘.๘.  ร่วมประชุมคณะท างานลุ่มน้ าบางประกง ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมเขา

ใหญ่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี ๒๑ มถิุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๔.๘.๙.  ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และลดการ

เผาในพืน้ท่ีการเกษตร จังหวัดนครนายก ประจ าป ี๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 

จังหวัดนครนายก เม่ือวันท่ี ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๔.๘.๑๐.  ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี ๒๗ 

มถิุนายน ๒๕๖๑ 
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