รายงานการประชุม
ผู้อํานวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ
สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๘/256๑
วันศุกร์ ที่ ๑ สิงหาคม 256๑ เวลา 10.00 น.
ณ วนพุทธอุทยานน้าํ ตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติปา่ น้าํ ตกเขาอีโต้
ผู้มาประชุม
1. นายธวัชชัย
๒. นายมานัส
๓. นายเทียนชัย
๔. นายบุญนํา

วิจิตร์วงษ์
แรงผลสัมฤทธิ์
ตรีชิต
รัตนมณฑ์

๕. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย
๖. นายธีรวัฒน์
อ่อนสําลี

๗. นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์
๘. นายสมศักดิ์ จันทนะ
๙. นายพงศ์พรี ะ วงศ์คําลือ
๑๐. นายเสรี เกาะดี
๑๑. นางสาวเกศินี รัตนชล
๑๒. นางสาววิภาวี สินสืบผล
1๓. นายเทียนชัย ปรีดา

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประธาน
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกปุา
ผู้อํานวยการส่วนจัดการปุาชุมชน
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16
ผู้อํานวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
อํานวยการส่วนจัดการที่ดนิ ปุาไม้
ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 235 ปุาน้ําตก เขาอีโต้ ปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าแปลงปลูกปุา ทส. สัญจร ปลูกปุา พลิกพื้นพื้นปุาด้วยพระบารมี
“โครงการรักแม่ รักษ์ปุา” อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแก่งดินสอ ปุาแก่งใหญ่ และ ปุาเขาสะโตนที่
2 , 3 จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้ ปุาปลายคลองห้วยไคร้
และปุาพระสทึงที่ 5 จังหวัดสระแก้ว
และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ 7
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการส่วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้ว
ผู้อํานวยศูนย์ปุาไม้นครนายก
เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน
นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาแก่งดินสอ ปุาแก่งใหญ่และปุาเขาสะโตนที่

๑๔. นายสมชาย จิตร์สงวน
๑๕. นายชัยนันท์ อิ่มเจริญ

๑๖. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร

๑๗. นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์

๑๘. นายณัฐวุฒิ วิงวอน

๑๙. นายธัญพิสิฐ

พรมพิทักษ์

๒๐. นายอาคม ชาติกปริญญ์

๒๑. นายกฤษณะ เอี่ยมศิริ
๒๒. นายยงยุทธ มารยาท

๗ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาน้ําตกเขาอีโต้ ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกสูง ที่ 4 , 5 , 7 จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาตาพระยาที่ 1 , 2 , 3 , 4 จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ปจ.๑ (เขาอีโต้)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ปจ.5 (ทุ่งโพธิ์)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้กบินทร์บุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาห้วยไคร้ ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าสวนปุาห้วยไคร้ จังหวัดสระแก้ว
และหัวหน้าแปลงปลูกปุาวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2554 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก. 1 (บ้านแก้ง)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองสระแก้ว
และหัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่ 233 ปุาท่าแยก
จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก.2 (หนองแวง) ,สก.๑๒ (ปุาไร่)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้โคกสูง
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้อรัญประเทศ
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก.7 (ไพรจิตร),หัวหน้าสวนปุาเขาพลูหบี
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้สนามชัยเขต
และหัวหน้าฐานปฏิบัตกิ ารเฉพาะกิจปูองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุา
ไม้ไพรจิตร
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก. 11 (เขาสะแกกรอง)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตาพระยา
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช.๑ (ลาดกระทิง) ,ฉช.3 (หนองคอก)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ท่าตะเกียบ
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ 1 , 3, 8, 11
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช.2 (ดงมะนาว) , ฉช. 4 (ทุ่งพระยา)
หัวหน้าด่านปุาไม้ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. 6 (นายาว)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วังน้ําเย็น
และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ 10
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2๓. นายเจริญ ขุนทอง

หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์)
หัวหน้าโครงการฟื้นฟู “เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ 4, 6
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๔. นายจรัส ยิ่งยงค์
๒๕. นายอภิรักษ์ คชินทร

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาแก่งดินสอ ปุาแก่งใหญ่และปุาเขาสะโตนที่
๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้ ปุาปลายคลอง
ห้วยไคร้และปุาพระสทึงที่ ๑,๓,๖, ๘, ๙ จังวัดสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๑ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๓ จังหวัดสระแก้ว
นายช่างสํารวจชํานาญงาน
หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดนครนายก
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก.๓ (หนองน้ําใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น)
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก.๑๐
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วัฒนานคร
หัวหน้าหน่วยปูองกันฯ ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้คลองหาด
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วังสมบูรณ์
หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองนครนายก

๒๖. นายวรวุฒิ รุ่งสะอาด
๒๗. นายประสงค์ เกิดแก้ว
๒๘. นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง

๒๙. นายวีรวัฒน์ ศิวะบวร

๓๐. นายสุเทพ พุ่มเทศ
๓๑. นายเขษม เนียมเนตร
๓๒. นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายอําพล พัชระกุล

ผู้อํานวยศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทรา

๒. นายสําฤทธิ์ สุขประเสริฐ
๓. นายอดิศร วงษ์พันธ์

เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก.4 (เขาฉกรรจ์) ,สก.๖ (ท่าเต็นท์)
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เขาฉกรรจ์
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกสูง ที่ 3 จังหวัดสระแก้ว

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมปุาไม้ร่วมด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันผู้พิทักษ์ปุาโลกประจําปี ๒๕๖๑ ที่กรมปุาไม้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน การจัดการครั้งนี้เพื่อระลึกถึงผู้พิทักษ์ปุา ที่ทํางานปกปูองรักษาปุา และ
ท่านจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมปุาไม้ ได้มีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือผู้พิทักษ์ปุาไม้ ที่ทําหน้าที่ปูองกันรักษาปุาตาม
แนวชายแดน โดยการทํ ากรมธรรม์ชีวิต ให้ และเมื่อ วั นที่ ๓๐ กรกฎาคม ท่า นจเรศัก ดิ์ นั น ตะวงษ์ ได้ กํ าเนินการมอบ
กรมธรรม์ให้เจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้ว โดยหน่วย สก.๑๒ (ปุาไร่) โดยมีนายวิทยา วาสนารวยรุ่ง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ
๒. เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ศูนย์ปุาไม้จังหวัดและหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ระดับอําเภอ ได้ร่วม
ประชุมที่พัทยา เกี่ยวกับการบริหารงานโครงสร้างใหม่
๓. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ผู้อํานวยการสํานักฯ และผู้อํานวยการส่วนอํานวยการประชุมที่ กรมปุาไม้
เรื่องการบริหารงานโครงสร้างใหม่
๓. ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ท่านผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ (นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์) ประมาณ ๑๑
โมงครึ่ง ท่านผู้ตรวจมาที่สํานักและนําเสนองาน ณ ห้องประชุม วนพุทธอุทยานน้ําตกเขาอีโต้ และเวลาบ่าย ๓ โมง ลงพื้นที่
ตรวจติดตามที่สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี และวันที่ ๗ จะลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ปุาชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี
ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ปุาไม้สระแก้ว ช่วงบ่ายลงพื้นที่หน่วยปูองกันฯ ที่ สก.๑ (บ้านแก้ง)
และให้สถานีเพาะชํา ติดปูายชื่อพันธุ์ไม้ ในโครงการต่างๆ พร้อมทั้งติดปูาย QR codeเพื่อให้เข้ากับยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ และใน
วันที่ ๘ สิงหาคม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ปุาไม้นครนายก และสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดนครนายก และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจ
แปลงปลูกปุาวังตะเคียน และในวันที่ ๙ สิงหาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แปลงปลูกปุาประชารัฐ ที่บ้านธรรมรัตน์ใน อําเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. โครงการปุาในเมือง ที่จะจัดในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ยึดตามกําหนดการเดิม
๕. เรื่องที่กระทรวงฯ กังวล ช่วงที่ทีมหมูปุาติดถ้ํา ทางกระทรวงฯ ซึ่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หลายร้อย
นาย แต่เมื่อท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจปรากฏว่า เจ้าหน้าที่เราใส่เสื้อที่หน่วยงานอื่นทําเสื้อมาแจก เพราะฉะนั้น เวลาเกิด
อุทกภัย วาตภัย ช่วงหน้าฝนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงฯ พร้อมลงพื้นที่ และเมื่อเวลาเกิดเหตุให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ช่วยเหลือในพื้นที่โดยเร็ว และให้มีสัญลักษณ์ของหน่วยงานเวลาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ ซึ่งตรากระทรวงฯให้อยู่ด้านซ้าย
ด้านขวาให้เป็นตรากรมปุาไม้ และให้ใส่ชุดน้ําเงินดําหมวกเวลารับการตรวจให้ใส่หมวกแก็ปตรากระทรวงฯ และหมวกเปเล่
ให้ใส่เวลาทํางาน และเสื้อที่หน่วยงานอื่นแจกให้ใช้ในเวลาอื่น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/256๑
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/256๑ หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอํานวยการทราบ เพื่อดําเนินการ
แก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/256๑

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑. หน่วยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ที่ ฉช.๗ (หลุมตาสังข์) รายงานข้อมูลพื้นที่ ใน
รูปแบบ PowerPoint โดย นายเจริญ ขุนทอง หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ ฉช.๗ (หลุมตาสังข์)
๓.๒ ให้หน่วยงานของสํานักฯ ทุกหน่วยที่อยู่ในเขตปฏิรูป ส่งข้อมูลให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
กันพื้นที่ไว้ก่อน
๓.๓ บริษัท สวนกิตติ ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ ซึ่งจะครบกําหนด
อนุญาตในปีน้ี และจะครบกําหนดในปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด และให้หน่วยทุกหน่วยตรวจติดตามเฝูาระวังไม่ให้
มีการบุกรุกซ้ํา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อํานวยการส่วนปูองกันรักษา
ปุาและควบคุมไฟปุา)
ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๑.๑. สรุปการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ระหว่างวันที่ ๒ ก.ค. 256๑ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑
- สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
คดีทั้งหมด
๔
คดี
ผู้ต้องหา
๔
คน
คดีไม้
๒
คดี
ไม่พบผู้ต้องหา
- ไม้ทอ่ น
๔
ท่อน
ปริมาตร
๐.๑๙
ลูกบาศก์เมตร
(เป็นไม้พะยูง
๔
ท่อน
ปริมาตร
๐.๑๙
ลูกบาศก์เมตร)
- ไม้แปรรูป
๓๕
แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร
๐.๔
ลูกบาศก์เมตร
(เป็นไม้พะยูง
๓๕
แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร
๐.๔
ลูกบาศก์เมตร)
คดีเลื่อยโซ่ยนต์ ๑
คดี
ผู้ต้องหา
๓
คน
คดีบุกรุกพื้นที่ ๑
คดี
ผู้ต้องหา
๑
คน
พื้นที่
๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา
อุปกรณ์ในการกระทําผิด ๑๖ รายการ = รถยนต์ ๓ คัน ,เลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง ,ขวาน ๑
ด้าม ,มีดขอ ๑ เล่ม ,เลื่อยคันธนู ๒ ปื่น ,โทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง ,แผ่นบังคับโซ่ ขนาด
ความยาว ๓๖ นิ้ว โซ่ยนต์ ๒ เส้น ,โซ่ยนต์ ๒ เส้น ,รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ความจุบุ้งกี๋ไม่
น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร ๑ คัน
แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวนคดีทั้งหมด ๑
คดี
ผู้ต้องหา
๑
คน
คดีบุกรุก
๑
คดี
ผู้ต้องหา
๓
คน
พื้นที่
๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา
อุปกรณ์ในการกระทําผิด
- รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ความจุบุ้งกีไ๋ ม่นอ้ ยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร ๑ คัน

จังหวัดสระแก้ว
จํานวนคดีทั้งหมด ๑
คดีไม้
๑
ไม้แปรรูป
๓๕
(เป็นไม้พะยูง
๓๕
อุปกรณ์ในการกระทําผิด
- รถยนต์
๑
จังหวัดนครนายก
- ไม่มีคดี

คดี
ผู้ต้องหา
–
คน
คดี
ไม่พบตัวผู้กระทําผิด
แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร
๐.๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร
๐.๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร)
คัน

จังหวัดปราจีนบุรี
จํานวนคดีทั้งหมด ๒
คดี
ผู้ต้องหา
๓
คน
คดีไม้
๑
คดี
ไม่พบตัวผู้กระทําผิด
- ไม้ท่อน
๔
ท่อน ปริมาตร
๐.๑๙ ลูกบาศก์เมตร
(เป็นไม้พะยูง
๔
ท่อน ปริมาตร
๐.๑๙ ลูกบาศก์เมตร)
คดีเลื่อยโซ่ยนต์ ๑
คดี
ผู้ต้องหา
๓
คน
อุปกรณ์ในการกระทําผิด รถยนต์ ๒ คัน , เลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง , ขวาน ๑ ด้าม , มีดขอ ๑ เล่ม ,
เลื่อนคันธนู ๒ ปื่น , โทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง , แผ่นบังคับโซ่ ขนาดความยาว ๓๖ นิ้ว โซ่ยนต์ ๒ เส้น , โซ่ยนต์
๒ เส้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ส่วนอํานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ)
ส่วนอํานวยการ มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๒.๑ เรื่องการตรวจราชการในวันที่ ๖ สิงหาคมที่จะถึงนี้ ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลที่จะเสนอ
ส่งให้ส่วนอํานวยการในวันที่ ๒ สิงหาคม เพื่อให้ผู้อํานวยการสํานักฯตรวจความถูกต้อง และรวบรวม
นําเสนอท่านผู้ตรวจราชการในวันที่ ๖ สิงหาคมต่อไป
๔.๒.๒. ให้ทุกหน่วยดูเรื่องธงชาติที่หน่วยงานของตนให้เรียบร้อย ดูเรื่องสีซีด หรือธงชาติขาด
เพราะจากการไปร่วมนิทรรศการเรื่องธงชาติไทยที่กรมปุาไม้ ซึ่งมี ท่านผู้ตรวจสมศักดิ์ เร่งเพียร เป็น
ประธานเปิดงาน ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องธงชาติมาก
๔.๒.๓. การโอนหน่วยงาน ให้เตรียมความพร้อม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ส่วนพระราชดําริและ
กิจการพิเศษ จะรับโอนพัสดุให้มารายงานที่สํานักฯ
๔.๒.๔. เร่งรัดรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ
- กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุน Rules of Origin (ROO) ได้แค่ ๑๓ %
- กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ฯ ได้แค่ ๖ %
- กิจกรรมปลูกปุาในพืน้ ที่โครงการฟื้นฟูปุาตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติฯ ได้แค่ ๐ %
- กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระดําริ ได้แค่ ๓๙ %
๔.๒.๕. ท่านรักษาการอธิบดีกรมปุาไม้ ทวงเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงาน
กรมปุาไม้
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญนํา รัตนมณฑ์ ผู้อํานวยการส่วนจัดการปุาชุมชน )
5.3.1 ดําเนินการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรปุาเศรษฐกิจชุมชน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ.อาคารศูนย์ประสานการเรียนรู้ ตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา หน่วยทหารพัฒนา โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว –
ปราจีนบุรี ตามพระราชดําริ โดยมีผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็น
ประธานในพิธีฝึกอบรม โดยมีนายเทียนชัย ตรีชิต นายสมชาย เลาหะพิพัฒชัย และ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
4.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์นํ้า ”
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ.พื้นที่ปุาชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตําบลคลองตะเกรา
อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.3.3 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ณ.วั น ที่ 31 กรกฏาคม 2561
ดําเนินการเบิกจ่ายแล้ว 82 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือ 18 เปอร์เซ็นต์
4.3.4 ดําเนินการสํารวจพื้นที่และจัดทํารายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามคําขออนุญาตจัดทํา
โครงการปุาชุมชน ( ปชช.2) จํานวน 50 หมู่บ้าน ตามแผนงานที่ได้รับ และเพิ่มเติมจํานวน 2 หมู่บ้าน
เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน (นสล.) และไม่ผ่านความเห็นชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3.5 ดําเนินการจัดทําโครงการปุาชุมชน ( ปชช.3) แล้วเสร็จและส่งให้ กรมปุาไม้พิจารณา
แล้ว จํานวน 34 หมูบ่ ้าน จากแผนงาน จํานวน 50 หมู่บ้าน คงเหลือ 16 หมูบ่ ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์ อ่อนสําลี ผู้จัดการส่วนจัดการที่ดนิ ปุาไม้)
เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๔.๔.๑ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินและตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานโครงการ
ปรับปรุงแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) ประจําสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
- ขณะนี้โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือปุาท่าแยก และปุาวัฒนานคร ระยะทาง ๔
กิ โ ล ยั ง ไม่ ได้ ดํ า เนิ น การเนื่ อ งจากคํ า สั่ ง ตกหล่ น ขณะนี้ กํ า ลั ง ดํ าเนิ น การออกคํ า สั่ ง ส่ ว นที่
ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน ๑๓ ปุา
๔.๔.๒. การประชุมรับรองแนวเขตที่คณะทํางานดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑๓ ปุา
๔.๔.๓. การถ่ายทอดรับรองแนวเขตที่ดิน รอหนังสือตอบรับการตรวจสอบจากกรมที่ดิน เพื่อ
ดําเนินงานต่อไป
๔.๔.๔. กรมปุาไม้ได้อนุมัติให้สํานักฯ ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๙ บริเวณปุาสงวนแห่งชาตินํ้าตก
เขาอีกโต้ การดําเนินงานให้อยูใ่ นความควบคุมของผู้อํานวยการสํานัก และสํานักฯ ได้มอบให้ส่วนจัดการ
ที่ดนิ เป็นผู้ดูแล
๔.๔.๕. วันที่ ๙ สิงหาคม เสนาธิการจังหวัดปราจีนขอเข้าไปทําฝายชะลอน้ํา ที่วนพุทธอุทยานน้ําตกเขาอีโต้
โดยมีท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วมงาน และขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของสํานักฯ มาร่วมงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า (นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกปุา)
ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา แจ้งผลการดําเนินงานให้ทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
๔.๕.๑. สรุปผลการปฏิบัตงิ าน ๒ โครงการ
- โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒
เปูาหมาย ๖๐๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๕๖๗ ไร่ แบ่งเป็นรายจังหวัด
- จังหวัดปราจีนบุรี เปูาหมาย ๒๐๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๒๗๑

ไร่

- จังหวัดสระแก้ว เปูาหมาย ๓๐๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๒๖๑

ไร่

- จังหวัดนครนายก เปูาหมาย ๓๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๓๐

ไร่

- จังหวัดฉะเชิงเทรา เปูาหมาย ๗๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๕

ไร่

- โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ต้ น ไม้ เ ศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ป ลู ก ไม้ ย างพาราและพื้ น ที่
เกษตรกรรม เปูาหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๑,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็นรายจังหวัด
- จังหวัดปราจีนบุรี เปูาหมาย ๕๖๑ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๕๖๑ ไร่
- จังหวัดสระแก้ว เปูาหมาย ๓๐๐ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๓๐๐ ไร่
- จังหวัดฉะเชิงเทรา เปูาหมาย ๑๓๙ ไร่ ดําเนินการแล้ว ๑๓๙ ไร่
- จังหวัดนครนายก ไม่มพี ้ืนที่เปูาหมาย
๔.๕.๒. อุปสรรคในการออกไปตรวจสอบพื้นที่โครงการ คือฝนตกทุกวัน ทําให้ไม่ได้พ้ืนที่ตรง
ตามเปูาหมาย

๔.๕.๓. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาปลูกสร้างสวนปุา ทางกรมปุาไม้มีคําสั่งที่ ๒๒๐๙/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการภาค และกรรมการจังหวัด และ
ขอให้สํานักฯ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นจังหวัดล่ะ ๑ ราย และให้ศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์เสนอรายชื่อเกษตร
เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
๕.๔.๔. รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จัดทําข้อมูลสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ให้แต่ละศูนย์สง่ ข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์
มาที่สว่ นส่งเสริมการปลูกปุา
๕.๔.๕. กรมปุาไม้ขอให้ยนื ยันข้อมูลการสํารวจพื้นที่ปลูกปุา บํารุงปุา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ยืนยันข้อมูลพร้อมรูปถ่ายใน Google Earth โดยรายงานต้องผ่าน
คณะกรรมการคัดเลือกของสํานักฯ หรือผู้อํานวยการส่วน และแจ้งแต่ละหน่วย เร่งรัดดําเนินงานเพื่อทํา

การประชุมรับรองดําเนินงาน
มติที่ประชุม -

4.๗ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว)
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 ดังนี้
วันที่ ๔ กรกฎาคม 2561
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2561

ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

- เป็ นตั วแทนสํ านั กฯ ประชุมคณะกรรมการพั ฒนาที่ ดิน จัง หวัด สระแก้ ว
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
- ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่
สก.๑๑ (เขาสะแกกรอง) เข้า ร่วมประชุมการประกาศเขตอุทยานทั บที่ดิ น
ราษฎร หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๓ ณ ห้องประชุมอํ าเภอตาพระยา จังหวั ด
สระแก้ว
- ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนา
ปุาไม้วัฒนานคร และหัวหน้าหัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้โคกสูง
ออกไปทําการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีออกโฉนดที่ดิน
ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน ๗ ราย
- ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบ
การขออนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ข้นึ อยู่ในที่ดนิ ที่มิใช่ปุา ตามพระราชบัญญัติปุา
ไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ท้องที่จังหวัดสระแก้วจํานวน ๒ ราย ไม้ยางจํานวน ๙ ต้น
พะยูงจํานวน ๒ ต้น คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นควรอนุญาตโดยส่งเรื่องให้
สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีเป็นผู้พจิ ารณา
- ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจวัด
ประทั บตราชัก ลากและยกเว้น ค่ าภาคหลวง (อญ) ท้ อ งที่ จั ง หวั ดสระแก้ ว
จํานวน ๓ ราย รวมเป็นไม้ยาง จํานวน ๗๖ ท่อน ปริมาตร ๘๕.๙๔ ลูกบาศก์
เมตร

มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นายอําพล พัชระกุล ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)
หมายเหตุ ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทราปุวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ศูนย์ป่าไม้นครนายก (นายพงศ์พรี ะ วงศ์คําลือ ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้นครนายก)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 ดังนี้
๔.๘.๑. ดํ าเนิ นการตรวจสอบการขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาตกิ จ การอุ ตสาหกรรมไม้ ร่ วมกั บสํ านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก รวมจํานวน ๕ ราย
๔.๘.๑.๑. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

จํานวน

๓

ราย

๔.๘.๑.๒. โรงค้าไม้แปรรูป

จํานวน

-

ราย

๔.๘.๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

จํานวน

๒

ราย

๔.๘.๒. ดําเนินการตรวจสอบการขออนุญาตทําไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิ ทธิครอบครองเพื่อ
ใช้สอยส่วนตัว หรือการกุศลสาธารณประโยชน์ รวมจํานวน ๖ ราย
๔.๘.๒.๑. ไม้สัก

จํานวน

๑

ราย

๔.๘.๒.๒. ไม้ยาง

จํานวน

๕

ราย

๔.๘.๓. ดําเนินการรับคําขออนุญาตทําไม้หวงห้าม ตามหนังสือสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจํานวน ๒ ราย
๕.๘.๓.๑. ไม้สัก

จํานวน

๑

ราย

๔.๘.๓.๒. ไม้ยาง

จํานวน

๑

ราย

๔.๘.๔. ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์
ฝึกอบรม ๓ (ชะอํา) จังหวัดเพชรบุรี
๔.๘.๕. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ตําบลสาลิกา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก จํานวน
๑ ราย ระวังชีแ้ นวเขตและรับรองเขตที่ดนิ ดําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จํานวน ๒ ราย รวม
จํานวนทั้งหมด ๓ ราย
๔.๘.๖. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้ระดับจังหวัด และหัวหน้าหน่วย
ปูองกันและพัฒนาปุาไม้ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔.๘.๗. เข้ า ร่ว มประชุม และหารือ กั บคณะเจ้ าหน้า ที่ กอ.รมน จั ง หวั ด นครนายก-ตํ า รวจ-ทหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสาลิกา-ผู้ใหญ่บ้าน-เจ้าหน้าที่ของรัฐ-และผู้ประกอบการ เรื่องการโบกรถแก่
นักท่องเที่ยวและเรียกเก็บค่าจอดรถบริเวณทางเข้าน้ําตกสาลิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสาลิกา
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔.๘.๘. เข้าร่วมกิจ กรรม “โครงการจัดหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
นครนายกประจําปี ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหินลาด อําเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก โดยทําการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านปุาไม้ จํานวน ๒๐ แผ่น/ฉบับ/
เล่ม
๔.๘.๙. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์นํ้า ”
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์เนินเหล่าสูง หมู่ที่ ๕ ตําบลนาหินลาด อําเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก
๔.๘.๑๐. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
แทนผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลาง จังหวัด
นครนายก โดยมีผู้วา่ ราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ

