รายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ
สังกัด สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๑๑/256๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน 256๑ เวลา 10.00 น.
ณ วนพุทธอุทยานน้าตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติปา่ น้าตกเขาอีโต้
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายธวัชชัย
นายมานัส
นายเทียนชัย
นายวิศิษฐ
นายธีรวัฒน์

วิจิตร์วงษ์
แรงผลสัมฤทธิ์
ตรีชิต
จันทรโณทัย
อ่อนสาลี

๖.

นายบุญนา

รัตนมณฑ์

ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประธาน
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อานวยการส่วนจัดการที่ดนิ 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
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้
และป่าพระสทึงที่ 5 จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๖

๗.

นายนิรันดร์

เลิศลักขณาวงศ์

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายสมศักดิ์
นายพงศ์พรี ะ
นายอาพล
นายเขษม
นายเสรี
นางสาวเกศินี
นางสาววิภาวี
นายเทียนชัย

จันทนะ
วงศ์คาลือ
พัชระกุล
เนียมเนตร์
เกาะดี
รัตนชล
สินสืบผล
ปรีดา

ผู้อานวยการส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี

๑๖. นายสมชาย

จิตร์สงวน

๑๗.

บรรณสาร

นายอดิศักดิ์

๑๘. นายประสาท

เสงี่ยมศักดิ์

๑๙. นายณัฐวุฒิ

วิงวอน

๒๐. นายธัญพิสิฐ

พรมพิทักษ์

๒๑. นายอาคม

ชาติกปริญญ์

๒๒. นายกฤษณะ

เอี่ยมศิริ

๒๓. นายยงยุทธ

มารยาท

๒๔. นายเจริญ

ขุนทอง

๒๕. นายจรัส
๒๖. นายอภิรักษ์

ยิ่งยงค์
คชินทร

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 สก. 1 (บ้านแก้ง)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว
และหัวหน้าศูนย์จัดการกลุม่ ป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่ 233 ป่าท่าแยกจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.2 (หนองแวง) ,สก.๑๒ (ป่าไร่)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกสูง
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๖ (นายาว),หัวหน้าสวนป่าเขาพลูหบี
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต และหัวหน้าฐานปฏิบัตกิ ารเฉพาะกิจป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ไพรจิตร
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. 11 (เขาสะแกกรอง)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๑ (ลาดกระทิง) ,ฉช.3 (หนองคอก)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 1 , 3, 8, 11 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. 11 (เขาสะแกกรอง)
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 4 (ทุ่งพระยา)
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๗ (ไพรจิตร)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้าเย็น
และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์)
หัวหน้าโครงการฟื้นฟู “เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 4, 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนที่
๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วย

๒๗. นายวิทยา

๒๘. นายวีรวัฒน์

๒๙. นายอดิศร

๓๐. นายสมชาย
๓๑. นายสาฤทธิ์
๓๒. นายสมชาย

ไคร้และป่าพระสทึง ที่ ๑,๓,๖, ๘, ๙ จังวัดสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๑ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๓ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓ (หนองน้าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น)
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑๐
วาสนารวยรุ่ง
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓ (หนองน้าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น)
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑๐
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด
หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่)
ศิวะบวร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์
วงษ์พันธ์
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ ๒, 3 จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา ที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.4 (เขาฉกรรจ์) ,สก.๖ (ท่าเต็นท์)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์
เลาหะพิพัฒน์ชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก
สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
ตัง้ ใจ
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ที่หว้ ยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พื้นที่ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประสงค์
นายวรวุฒิ
นายสุเทพ
นายชัยนันท์

เกิดแก้ว
รุ่งสะอาด
พุม่ เทศ
อิ่มเจริญ

หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดนครนายก
นายช่างสารวจชานาญงาน
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.5 (ทุ่งโพธิ์)
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าสวนป่าห้วยไคร้ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2554 อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.5 (ทุ่งโพธิ์)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑. รั ฐ มนตรี ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ น ายพงศ์ บุ ณ ย์ ปองทอง รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นการชั่วคราวระหว่างรออธิบดี
กรมป่าไม้คนใหม่ ตัง้ แต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไม้
๑.๒. วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ได้ถวายผ้า พระราชทานกฐินธรรมบูชา ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตาบลตลาด
อาเภอเมืองสุราษฏร์ธานี โดยได้ยอดกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จานวนทั้งสิน ๑.๗๐๖.๙๙๙
บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท )
๑.๓. สรุปแนวทางการปฏิบัตงิ านของกรมป่าไม้ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่
๑.๓.๑. แต่งตัง้ ให้นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นการชั่วคราว
๑.๓.๒. เรื่องงานอนุญาต ขอให้สานักการอนุญาตบริหารจัดการเรื่องที่ค้างดาเนินการ จานวน ๘๐๐
เรื่อง ให้แล้วเสร็จและให้กาหนดเวลาที่จะแล้วเสร็จให้ชัดเจน
๑.๓.๓. เรื่องงานป้องกัน ขอให้สานักจัดการที่ดนิ รายงานข้อมูล คทช. อาเภอ ว่ามีที่ไหนบ้าง มีเป้าหมาย
อย่างไร ระยะเวลาดาเนินการ และจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ทั้งนี้ จะมีการติดตามและต้องรายงานเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลที่ได้รายงานในวันนี้ ให้ อปม. ด้วย
๑.๓.4. เรื่องด่านป่าไม้ มีข้อสั่งการขอให้เร่งรัดลดจานวนด่าน ให้คงไว้เฉพาะแนวเขตชายแดน ท่าเรือ
สนามบิน ที่จาเป็น
๑.๓.๕. เรื่องการปรับโครงสร้าง ท่าน รทว.ทส. ได้มอบหมายให้รองอธิบดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
เร่งรัดและกากับดูแล ก.พ.ร.
๑.๓.๖. เรื่องงานปลูกป่า ขอให้ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการหลวง ของ สคร.
๑.๓.๗. เรื่องงานป่าชุมชน ท่าน รมว.ทส. ได้เข้าร่วมประชุมของสานักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) ขอให้ ผอ. สจช. ไปพิจารณาแนวทางการทางาน และการเสริมสร้างศักยภาพการ
ทางานร่วมกับสานักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
๑.๓.๘. เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ได้เสนอความเห็นชอบให้ สนช. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ ( ณ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)
๑.๓.๙. เรื่องจิตอาสา ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญเรื่องจิตอาสา โดยกรมป่าไม้มอบสานักบริหาร
กลางเป็นผู้ประสานงานหลัก
๑.๓.๑๐. เรื่องอื่นๆ
๑.๔. การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้มีข้อสั่งการเน้นย้าเรื่องการใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การจับกุม ป้องกันและยับยั้ง และ
กฎหมายเชิงสนับสนุนทีอ่ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน เช่น การแก้ไขมาตรา ๗ ของพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๑.๕. การจัดที่ดนิ ทากินให้ชุมชน (คทช.)อาเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่ประชาชนถือครองที่ดินป่าไม้ ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการจัดตั้งคือ”ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข สมดุลและยั่งยืน” แนวทางปฏิบัติให้ยึดถือตามที่กรมป่าไม้แจ้งคือ
รถไฟ ๕ ขบวน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ๕ แบบ
๑.๕.๑. ชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในลุ่มน้าชั้นที่ ๓, ๔, ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ อนุญาตให้อยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์ทากินแบบแปลงรวม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และไม่
เกิน ๓๐ ปี ในโครงการจัดที่ดนิ ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
๑.๕.๒. ชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในลุ่มน้าชั้นที่ ๓, ๔, ๕ หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ อนุญาตให้อยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์ทากินแบบแปลงรวมได้ ภายใต้ข้อกาหนดการ
ใช้พ้ืนที่ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ และต้องปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
๑.๕.๓. ชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในลุ่มน้าชั้นที่ ๑, ๒ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๑ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ประโยชน์และจัดระเบียบการใช้ที่ดนิ อยูอ่ าศัยและทากินอย่าง
เหมาะสม ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้ามบุกรุกและขยายพื้นที่เพิ่ม ฟื้นฟูสภาพป่าแบบมี
ส่วนร่วม หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นที่ต้องฟื้นฟูสภาพป่า โดยภาครัฐ
วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธุ์ไม้ ให้กรมป่าไม้จัดกา
พันธุ์ไม้ ราษฎรเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ที่ดนิ ระหว่างแถวของต้นไม้ได้ ราษฏรจะได้รับประโยชน์จากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและพืชพืน้ ล่าง
๑.๕.๔. ชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ ก่อนและหลัง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ สารวจ
การครอบครองสิ ท ธิ ก ารได้ รับ การพิจ ารณาต้อ งเป็ น ชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่เ ดิ ม ไม่มี ก ารจั ด ทากิ น ให้ แ ก่
บุคคลภายนอก กาหนดขอบเขตพื้นที่ทากินที่ยอมรับร่วมกัน และเป็นการให้สทิ ธิทากิน มิให้เอกสารสิทธิ
๑.๕.๕. ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้
๑. พื้นที่เพาะเลีย้ งสัตว์และพื้นที่เกษตรกรรม
๒. พื้นที่เมืองและสิ่งก่อสร้างอาคารถาวร จัดทาข้อมูลแนวเขต จาแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์
พื้นที่ สารวจ ตรวจสอบ และจัดทาแผนผังที่ดินรายแปลง ประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์
๑.๖. กฎกระทรวงพาณิชย์ ให้ใช้ตน้ ไม้เป็นทรัพย์สนิ ให้เอกชน เป็นผู้ดาเนินการวัด
๑.๗. ท่านรัฐมนตรีได้มีคาขวัญ “ป่าไม้สมบูรณ์ เกือ้ กูลพัฒนา ปวงประชามีสุข ปลูกป่าในใจคน เปี่ยมล้นสามัคคี”
๑.๘. เรื่องมูลนิธิผู้พทิ ักษ์ป่า
๑.๙. การตรวจสุขภาพ
๑.๑๐. ท่านรัฐมนตรีได้เน้นย้าเรื่องป่าชุมชน ให้เร่งรัดเป้าหมายให้ครบตามเป้าหมาย ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน เรื่อง
กฎหมายป่าชุมชนอยูใ่ นช่วงปรับปรุง รอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
๑.๑๑. ยกตัวอย่าง การสั่งย้ายหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กรณีข่าวเรื่องการยึดไม้พะยูง เก็บไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่า
ซับวัวแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ไม่มตี รายึด ไม่ตีตรา ต และไม่ทาบัญชีไม้ให้เรียบร้อย และไม่มกี ารชีแ้ จง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/256๑
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครัง้ ที่ ๑๐/256๑ หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้สว่ นอานวยการทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/256๑

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศษิ ฐ จันทรโณทัย ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
สรุปคดีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่างวันที่ ๔ ต.ค. 2561 – ๕ พ.ย. 2561
มีคดีทั้งหมดจานวน 4 คดี แบ่งเป็นคดีไม้จานวน 3 คดี และคดีบุกรุกจานวน ๑ คดี ซึ่งไม่พบตัวผู้กระทาผิด
รายละเอียดดังนี้
๑. คดีไม้ จานวน ๓ คดี
พบไม้ท่อน จานวน 15 ท่อน ปริมาตร 1.44 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นไม้พะยูงท่อน จานวน 13 ท่อน ปริมาตร 1.32
ลูกบาศก์เมตร และไม้กระยาเลย จานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร
พบไม้แปรรูป จานวน 15 แผ่น ปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร เป็นไม้กระยาเลยแปรรูป จานวน 15 แผ่น
ปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร
๒. คดีบุกรุก จานวน 1 คดี ไม่พบตัวผู้กระทาผิด จานวนพื้นทีถ่ ูกบุกรุก 3 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
๓. อุปกรณ์ในการกระทาผิด จานวน 5 รายการ ได้แก่ มีดขอ 1 เล่ม, ขวาน 1 ด้าม, มีดปลายแหลม 1 เล่ม,
ตลับเมตร ขนาดความยาว 5 เมตร และน้ามันเครื่อง (ดา) ใช้สาหรับหล่อลื่นโซ่เลื่อยยนต์ จานวน 1 แกลลอน
สรุปแยกเป็นรายจังหวัดดังนี้
๑. จังหวัดปราจีนบุรี มีคดีไม้ จานวน 2 คดี ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ซึ่งตรวจพบ
ไม้ท่อน จานวน 11 ท่อน ปริมาตร 0.77 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นไม้พะยูงท่อน จานวน 9 ท่อน
ปริมาตร 0.65 ลูกบาศก์เมตร และไม้กระยาเลย จานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร
ไม้แปรรูป จานวน 15 แผ่น ปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไม้กระยาเลยแปรรูปทั้งหมด
อุปกรณ์ในการกระทาผิด จานวน 3 รายการ ได้แก่
๑. มีดปลายแหลม 1 เล่ม
๒. ตลับเมตร ขนาดความยาว 5 เมตร
๓. น้ามันเครื่อง (ดา) ใช้สาหรับหล่อลื่นโซ่เลื่อยยนต์ จานวน 1 แกลลอน
๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคดีไม้จานวน 1 คดี ไม่พบตัวผูก้ ระทาผิด ซึ่งตรวจพบ
ไม้ท่อน จานวน 4 ท่อน เป็นไม้พะยูง ปริมาตร 0.67 ลูกบาศก์เมตร
๓. จังหวัดสระแก้ว มีคดีบุกรุก จานวน 1 คดี เป็นพื้นทีถ่ ูกบุกรุก จานวน 3 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทาผิด
อุปกรณ์ในการกระทาผิด จานวน 2 รายการ ได้แก่
๑. มีดขอ 1 เล่ม
๒. ขวาน 1 ด้าม
๔. จังหวัดนครนายกไม่มคี ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ส่วนอานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ)
ส่วนอานวยการ มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๒.๑ รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ E-Pitition ที่อยู่ระหว่างดาเนินการของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
๔.๒.๑.๑ เรื่องร้องเรียนของนายอัมพร ขันทวีชัย
๔.๒.๑.๒ เรื่องร้องเรียนของนายวิโรจน์ อ่อนศรีน้อย
๔.๒.๑.๓ เรื่องร้องเรียนของนายฉลาด เลาลีน้า
๔.๒.๑.๔ เรื่องขอให้ตรวจสอบการตัดไม้และบุกรุกที่ดินโดยไม่เป็นธรรม บริเวณห้วยกระบอก ตาบล
ศาลาลาดวน
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้อานวยการสานักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ให้เร่งรัดดาเนินการปิดเรื่องให้เร็วที่สุด
4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญนา รัตนมณฑ์ ผู้อานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน )
ส่วนจัดการป่าชุมชนได้ดาเนินงานตามเป้าหมายครบแล้ว และสรุปรายงานแต่ล่ะกิจกรรมที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ส่งในบางส่วน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์ อ่อนสาลี ผู้จัดการส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้)
ส่วนจัดการที่ดนิ ป่าไม้ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๔.๑. เรื่อง การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) อาเภอ ชุดอานวยการสนับสนุน คทช. อาภอกบินทร์บุรี ร่วมกับ
อาเภอกบิน ทร์ บุรี ประชุม อ าเภอกบิ น ทร์ บุรี และองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลในอ าเภอกบิน ทร์บุ รี ชี้แ จงพื้น ที่เป้ าหมาย
ดาเนินการที่ตาบลวังตะเคียน พื้นที่เป้าหมายประมาณ ๗๐๐ ไร่ และดาเนินการประชาสัมพันธ์ ที่บ้านตาบลบุพราหมณ์
ตาบลทับลาน และประสานชุดคทช. อาเภอทับลาน และร่วมกับ คทช. อาเภอท่าตะเกียบ ประสานพื้นที่เป้าหมาย หมู่ที่ ๒๔
ตาบลบ้านหนองคอก กาหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดาเนินการชุดปฏิบัติการโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน (คทช.) อาเภอ ให้เร่งรัด
เข้าพบท่านนายอาเภอเพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิ านในพื้นที่
๔.๔.๒. เร่งรัดการส่งงานเรื่องกาหนดพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อรายงานกรมป่าไม้ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ กาหนดพื้นที่เป้าหมายแต่ละสัปดาห์ส่งให้ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อให้ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่ง
แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ให้ชุดปฏิบัตกิ ารโครงการจัดที่ดนิ ให้ชุมชน (คทช.) อาเภอ ใช้ในการดาเนินงาน
4.5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า (นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า)
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งผลการดาเนินงานให้ทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
๔.๕.๑. เรื่อง การคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาการปลูกสร้างสวนป่า ปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางส่วนแจ้งให้ศูนย์ป่าไม้ทราบ
และกาหนดส่งรายชื่อเดือนธันวาคม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะแจ้งกรมป่าไม้ต่อไป ส่วนทางหน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่า พบว่ามีเกษตรกรรายใดที่เหมาะสม ให้แจ้งมาที่สว่ นส่งเสริมการปลูกป่า
มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องเพาะชาชุมชน สถานีเพาะชาให้ชุมชน ๕ ชุมชน ส่งรายงานให้สานักฯ จานวน ๒ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนครนายกให้เร่งรัด และรายงานให้ส่งเสริมการปลูกป่า

4.๖ ส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ ผู้อานวยการส่วนพระราชดาริและกิจการพิเศษ)
ส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ๑ เรื่อง ดังนี้
๔.๖.๑. เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสา บารุงรักษา ต้นไม้ทรงปลูก” วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางอานวยพร ชลดารงกุล เป็นประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๗ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว)
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาเดือน ตุลาคม 2561 ดังนี้
๔.๗.๑. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร ระวังชี้แนวเขต
และลงชื่อรับรองเขตที่ดนิ กรณีออกโฉนดที่ดนิ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จานวน ๕ ราย
๔.๗.๒. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว วังน้าเย็นและ
วัฒนานคร ตรวจสอบการขออนุ ญาตทาไม้ของท้องที่ที่ขึ้นอยู่ในที่ ดินที่ มิใช่ป่า ตามพระราชบั ญญัติป่าไม้ พุ ทธศั กราช
๒๔๘๔ จานวน ๔ ราย คณะเจ้าหน้าที่มคี วามเห็นควรอนุญาต
๔.๗.๓. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด
สระแก้ ว และหน่วยป้องกันรักษาป่ าในท้ องที่ ตรวจสอบการดาเนินกิจการขออนุญาตอุสาหกรรมไม้ ท้องที่จงั หวัดสระแก้ ว จานวน
๔ ราย ไม่พบการกระทาผิด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นายอาพล พัชระกุล ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาเดือน ตุลาคม 2561 ดังนี้
๔.๗.๑. ร่ ว มกับเจ้ า หน้ า ที่ สานัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ตรวจสอบเกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมไม้ จานวน ๘ ราย มีความเห็นควรอนุญาต ประกอบด้ วย
๔.๗.๑.๑ การขออนุญาตตังโรงค้
้ าสิง่ ประดิษฐ์
จานวน ๑ ราย
๔.๗.๑.๒ การขอต่ออายุโรงงานแปรรูปไม้ เพื่อประดิษฐกรรม
จานวน ๓ ราย
๔.๗.๑.๓ การขอต่ออายุโรงงานแปรรูปไม้ เพื่อประดิษฐ์ กรรม
จานวน ๑ ราย
๔.๗.๑.๔ การขอต่ออายุโรงค้ าไม้ แปรรูป
จานวน ๒ ราย
๔.๗.๑.๕ การขอต่ออายุโรงค้ าสิง่ ประดิษฐ์
จานวน ๑ ราย
๔.๗.๒. การตรวจสอบขอนาเข้าเศษไม้สับจากต่างประเทศ จานวน ๑ ราย เพื่อนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง พร้อมออก
ใบเบิกทาง
๔.๗.๓. ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ณ ห้องประชุมสานักงาน
ทีด่ ินจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เพื่อพิจารณาตาขอออดโฉนดที่ดนิ )
มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 ศูนย์ป่าไม้นครนายก (นายพงศ์พรี ะ วงศ์คาลือ ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน ตุลาคม 2561 ดังนี้
๔.๘.๑. ดาเนินการตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิ ทธิครอบครองเพื่อใช้สอย
ส่วนตัว หรือการกุศลสาธารณประโยชน์ รวมจานวน ๓ ราย
๔.๘.๑.๑. ไม้ยาง

จานวน ๓ ราย

๔.๘.๒. ดาเนินการตรวจวัดประทับตราเพื่อยกเว้นค่าภาคหลวงตามมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๕๘๔ ร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจานวน ๑ ราย
๔.๘.๒.๑. ไม้ยาง

จานวน ๑ ราย

๔.๘.๓. ดาเนินการรับคาขออนุญาตทาไม้หวงห้าม ตามหนังสือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจานวน ๕ ราย
๔.๘.๓.๑. ไม้ยาง

จานวน ๕ ราย

๔.๘.๔. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดนิ กรณีออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ จานวน ๒ ราย
๔.๘.๕. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจัดหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๒ ณ วัดทางกระบือ หมูท่ ี่ ๒ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
๔.๘.๖.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบารุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี ณ บริเวณสองข้างทางถนนสายบ้านเกาะเรียงสบกเขียว หมู่ที่ ๖
ตาบลศรีนาวา อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายกเป็นประธาน และมีประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยทาการปลูกต้นอินทนิล จานวน ๑,๕๐๐
ต้น
๔.๘.๗. ประชุมกลุม่ ย่อยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (น.ส. ปาณี นาคะนาท) เป็นประธาน ๒ ครั้ง ใน
วันที่ ๑๘ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับเรื่องกล้าไม้ และสถานที่จะปลูกในท้องที่จังหวัดนครนายก
๔.๘๘. วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ชี้แจงการขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ให้คณะกรรมการ กพจ. เพื่ออนุมัติ
งบประมาณบริเวณคลองมะเดื่อ, เขาหล่น, ลานตากข้าว ที่อาเภอปากพลี
๔.๘.๙. เข้ า ร่ว มประชุม คณะรั ก ษาความสงบเรีย บร้อ ยจั ง หวั ดนครนายก ณ ห้อ งประชุม ศาลากลาง จั งหวั ด
นครนายก เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑. เรื่อง การออกใบเสร็จ ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นผู้รวบรวมข้อมูลคาขอใบเบิกทางนาไม้
หรือของป่าเคลื่อนที่จากศูนย์ป่าไม้ แล้วส่งให้ส่วนอานวยการออกใบเสร็จ
๕.๒. เรื่อง คาขอประทับตราอนุญาตชักลากและยกเว้นค่าภาคหลวง ให้ทาคาขอยื่นต่อผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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