
 



รายงานการประชุม 

ผู้อ านวยการส่วน หวัหน้าหนว่ยงาน หัวหนา้หน่วยงานส่วนกลาง และขา้ราชการ 

สังกัด ส านักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

ครั้งที่  ๑๑/256๑ 

วันพฤหสับดี   ที ่ ๖  พฤศจิกายน   256๑   เวลา  10.00  น. 

ณ วนพุทธอทุยานน้ าตกเขาอโีต้  ป่าสงวนแหง่ชาติปา่น้ าตกเขาอโีต ้

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายธวัชชัย  วจิิตร์วงษ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9  สาขาปราจีนบุรี   ประธาน 

๒. นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ         ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ 

๓. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อ านวยการสว่นส่งเสริมการปลูกปา่ 

๔. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อ านวยการสว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

๕. นายธีรวัฒน์ ออ่นส าลี ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม ้

ผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี  235 ป่าน้ าตก เขาอีโต้ ปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหนา้โครงการวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าแปลงปลูกปา่ ทส. สัญจร ปลูกป่า พลกิพื้นพื้นป่าดว้ยพระบารมี 

“โครงการรักแม่ รักษป่์า”  อ าเภอเมอืง จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแก่งดนิสอ ป่าแก่งใหญ่ และ ป่าเขาสะโตนท่ี 

2 , 3  จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาฉกรรจ ์ป่าโนนสาวเอ ้ปา่ปลายคลองหว้ยไคร ้

และป่าพระสทงึท่ี 5 จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 7  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้อ านวยการสว่นจัดการป่าชุมชน  

   

   

   

   

   

   

   
   

   ๖. นายบุญน า รัตนมณฑ ์

   หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี ๑๖ 

๗. นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ ์ ผู้อ านวยการสว่นโครงการพระราชด ารแิละกิจการพิเศษ 

   

หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดฉะเชงิเทรา (เขาหินซ้อน) 

๘. นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว 

๙. นายพงศพ์รีะ วงศ์ค าลอื ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก 

๑๐. นายอ าพล พัชระกุล ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา 

๑๑. นายเขษม  เนยีมเนตร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

๑๒. นายเสรี เกาะด ี เจ้าพนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 

๑๓. นางสาวเกศนิ ี รัตนชล นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ           

๑๔. นางสาววภิาว ี สินสบืผล เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิตงิาน 

๑๕. นายเทียนชัย     ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดสระแก้ว   

หัวหน้าหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี 

   



   

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดนิสอ  

ป่าแก่งใหญ่และปา่เขาสะโตนท่ี ๗ จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าน้ าตกเขาอีโต้ ท่ี 1 จังหวัดปราจีนบุรี   

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าโคกสูง ที ่4 , 5 , 7 จังหวัดสระแก้ว  

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ  ป่าตาพระยาที่ 1 , 2 , 3 , 4 จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

   

   
   
   ๑๖. นายสมชาย  จิตร์สงวน หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๑ (เขาอีโต้) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมอืงปราจีนบุรี 
         ๑๗.  นายอดิศักดิ ์ บรรณสาร      หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก. 1  (บ้านแกง้) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมอืงสระแก้ว 

และหัวหน้าศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่  233  ป่าท่าแยกจังหวัดสระแกว้      
   ๑๘. นายประสาท  เสงี่ยมศักดิ ์ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.2 (หนองแวง)  ,สก.๑๒ (ป่าไร่) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกสูง 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ    
   ๑๙. นายณัฐวุฒ ิ วงิวอน หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ฉช.๖  (นายาว),หัวหน้าสวนป่าเขาพลูหบี 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต และหัวหน้าฐานปฏบัิตกิารเฉพาะกิจป้องกัน

และปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ไพรจิตร    

   ๒๐. นายธัญพิสิฐ พรมพทัิกษ์ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  สก. 11   (เขาสะแกกรอง)   

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา 

   ๒๑. นายอาคม ชาติกปริญญ ์ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ฉช.๑ (ลาดกระทิง) ,ฉช.3 (หนองคอก) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ      

หัวหน้าโครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84  พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 1 , 3, 8, 11 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  สก. 11   (เขาสะแกกรอง)   

   

   

   

   ๒๒. นายกฤษณะ เอี่ยมศริิ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาปา่ที่  ฉช. 4 (ทุ่งพระยา) 

   ๒๓. นายยงยุทธ มารยาท หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  สก. ๗ (ไพรจิตร) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเย็น 

และหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 10   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ๒๔. นายเจรญิ ขุนทอง หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี ฉช. 7 (หลุมตาสังข์)                                       

หัวหน้าโครงการฟื้นฟู “เฉลิมพระเกยีรต ิ82 พรรษาเทิดไทอ้งค์ราชัน” จังหวัดฉะเชิงเทรา  

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแควระบมและป่าสยีัด ท่ี 4, 6 จังหวัดฉะเชงิเทรา         

   ๒๕. นายจรัส ยิ่งยงค ์ หัวหน้าหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว 

๒๖. นายอภรัิกษ ์ คชนิทร   หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดนิสอ ป่าแก่งใหญ่และปา่เขาสะโตนท่ี  

๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเขาฉกรรจ ์ป่าโนนสาวเอ ้ปา่ปลายคลองหว้ย   

   



   

ไครแ้ละป่าพระสทงึ ท่ี  ๑,๓,๖, ๘, ๙   จังวัดสระแก้ว 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนอืท่ี ๑ จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนอืท่ี ๓ จังหวัดสระแก้ว 

   

๒๗. นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง 

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

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.๑๐ 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร 

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

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.๑๐ 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด 

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

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์ 

   

๒๘. นายวีรวัฒน ์ ศวิะบวร 

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

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์ 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าโคกสูง ที ่๒, 3 จงัหวัดสระแก้ว 

   

๒๙. นายอดิศร วงษ์พันธ์ 

๓๐. นายสมชาย  เลาหะพิพัฒน์ชัย 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา ท่ี ๖ จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.4 (เขาฉกรรจ์) ,สก.๖ (ท่าเต็นท์) 

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ ์

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมอืงนครนายก 

๓๑. นายส าฤทธ์ิ สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

๓๒. นายสมชาย ตัง้ใจ หัวหน้าโครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีหว้ยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

   พื้นท่ี ๔ จังหวัดปราจีนบุรี 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากตดิราชการ   

๑. นายประสงค์ เกิดแก้ว หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดนครนายก 

๒. นายวรวุฒ ิ รุ่งสะอาด นายช่างส ารวจช านาญงาน 

๓. นายสุเทพ พุม่เทศ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดปราจีนบุรี 

๔. นายชัยนันท์ อิ่มเจรญิ หัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ปจ.5  (ทุ่งโพธ์ิ)  

หัวหน้าหนว่ยป้องกันและพฒันาป่าไม้กบนิทร์บุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าหว้ยไคร ้ท่ี 1 จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการนอ้มเกล้าสดุด ี 84  พรรษาฯ  จังหวัดสระแก้ว  

หัวหน้าสวนป่าหว้ยไคร ้ จังหวัดสระแก้ว  

หัวหน้าแปลงปลูกปา่วันตน้ไม้ประจ าปขีองชาติ พ.ศ. 2554 อ าเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหนว่ยป้องกันรักษาป่าท่ี  ปจ.5  (ทุ่งโพธ์ิ)  

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วจิิตร์วงษ์  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9  สาขาปราจีนบุรี    

ได้กลา่วเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ๑.๑. รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ แต่งตั้งให้นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นการชั่วคราวระหว่างรออธิบดี

กรมป่าไม้คนใหม่ ตัง้แตว่ันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไม้ 

 ๑.๒. วันท่ี ๓ – ๔ พฤศจิกายน นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ได้ถวายผ้าพระราชทานกฐินธรรมบูชา ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ต าบลตลาด 

อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี โดยได้ยอดกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จ านวนท้ังสิน ๑.๗๐๖.๙๙๙ 

บาท ( หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหกพันเก้ารอ้ยเก้าสิบเก้าบาท ) 

 ๑.๓. สรุปแนวทางการปฏบัิตงิานของกรมป่าไม้ ในวันศุกร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ เร่ือง ได้แก่ 

๑.๓.๑. แตง่ตัง้ให้นายพงศ์บุณย ์ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา

ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นการช่ัวคราว 

๑.๓.๒. เร่ืองงานอนุญาต ขอให้ส านักการอนุญาตบริหารจัดการเร่ืองท่ีค้างด าเนินการ จ านวน ๘๐๐ 

เร่ือง ให้แล้วเสร็จและให้ก าหนดเวลาท่ีจะแลว้เสร็จให้ชัดเจน 

๑.๓.๓. เร่ืองงานป้องกัน ขอให้ส านักจัดการท่ีดนิ รายงานขอ้มูล คทช. อ าเภอ ว่ามีท่ีไหนบ้าง มีเป้าหมาย

อย่างไร ระยะเวลาด าเนินการ และจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ท้ังนี้ จะมีการติดตามและต้องรายงานเป็นระยะๆ 

ท้ังน้ี ให้ส่งขอ้มูลท่ีได้รายงานในวันน้ี ให้ อปม. ดว้ย 

๑.๓.4. เร่ืองด่านป่าไม้ มีข้อสั่งการขอให้เร่งรัดลดจ านวนด่าน ให้คงไว้เฉพาะแนวเขตชายแดน ท่าเรือ 

สนามบิน ที่จ าเป็น 

๑.๓.๕. เร่ืองการปรับโครงสร้าง ท่าน รทว.ทส. ได้มอบหมายให้รองอธิบดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน ์

เร่งรัดและก ากับดูแล ก.พ.ร.  

๑.๓.๖. เร่ืองงานปลูกปา่ ขอให้ “สบืสาน รักษา ตอ่ยอด” โครงการหลวง ของ สคร. 

๑.๓.๗. เร่ืองงานป่าชุมชน ท่าน รมว.ทส. ได้เข้าร่วมประชุมของส านักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) ขอให้ ผอ. สจช. ไปพิจารณาแนวทางการท างาน และการเสริมสร้างศักยภาพการ

ท างานรว่มกับส านักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 

๑.๓.๘. เร่ืองยุทธศาสตร์ชาต ิได้เสนอความเห็นชอบให้ สนช. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ ( ณ 

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

๑.๓.๙. เร่ืองจิตอาสา ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญเร่ืองจิตอาสา โดยกรมป่าไม้มอบส านักบริหาร

กลางเป็นผู้ประสานงานหลัก 

๑.๓.๑๐. เร่ืองอื่นๆ  

 ๑.๔. การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้มีข้อสั่งการเน้นย้ าเร่ืองการใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจับกุม ป้องกันและยับยั้ง และ

กฎหมายเชงิสนับสนุนท่ีอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน เชน่ การแก้ไขมาตรา ๗ ของพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔  



 ๑.๕. การจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชน (คทช.)อ าเภอ เพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินท่ีประชาชนถือครองท่ีดินป่าไม้ ซึ่งมีเป้าหมาย

ในการจัดต้ังคอื”ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข สมดุลและยั่งยืน” แนวทางปฏิบัติให้ยึดถือตามท่ีกรมป่าไม้แจ้งคือ 

รถไฟ ๕ ขบวน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ๕ แบบ  

๑.๕.๑. ชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู่ในลุ่มน้ าชั้นท่ี ๓, ๔, ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

๓๐ มถิุนายน ๒๕๔๑ อนุญาตให้อยูอ่าศัยและใช้ประโยชน์ท ากินแบบแปลงรวม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และไม่

เกิน ๓๐ ปี ในโครงการจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

๑.๕.๒. ชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู่ในลุ่มน้ าชั้นท่ี ๓, ๔, ๕ หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

๓๐ มถิุนายน ๒๕๔๑ อนุญาตให้อยูอ่าศัยและใช้ประโยชน์ท ากินแบบแปลงรวมได้ ภายใต้ข้อก าหนดการ

ใช้พื้นท่ีร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ และต้องปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี 

๑.๕.๓. ชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู่ในลุ่มน้ าชั้นท่ี ๑, ๒ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓๐ 

มถิุนายน ๒๕๔๑ ให้เจ้าหนา้ที่ควบคุมการใช้ประโยชนแ์ละจัดระเบียบการใช้ท่ีดนิอยูอ่าศัยและท ากินอย่าง

เหมาะสม ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้ามบุกรุกและขยายพื้นท่ีเพิ่ม ฟื้นฟูสภาพป่าแบบมี

ส่วนร่วม หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นท่ีต้องฟื้นฟูสภาพป่า โดยภาครัฐ

วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธ์ุไม้ ให้กรมป่าไม้จัดกา

พันธ์ุไม้ ราษฎรเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชนท่ี์ดนิระหว่างแถวของตน้ไม้ได้ ราษฏรจะได้รับประโยชน์จากการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากไมท่ี้ปลูกและพชืพืน้ลา่ง 

๑.๕.๔. ชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ ก่อนและหลัง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ส ารวจ

การครอบครองสิทธิการได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนท่ีอาศัยอยู่เดิม ไม่มีการจัดท ากินให้แก่

บุคคลภายนอก ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท ากินท่ียอมรับร่วมกัน และเป็นการให้สทิธิท ากิน มิให้เอกสารสิทธิ 

๑.๕.๕. ชุมชนในพื้นท่ีป่าชายเลนให้ 

๑. พื้นท่ีเพาะเลีย้งสัตวแ์ละพื้นท่ีเกษตรกรรม 

๒. พื้นท่ีเมอืงและสิ่งก่อสร้างอาคารถาวร จัดท าข้อมูลแนวเขต จ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์

พื้นท่ี ส ารวจ ตรวจสอบ และจัดท าแผนผังท่ีดินรายแปลง ประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพื้นท่ี

เป้าหมายได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ 

 ๑.๖. กฎกระทรวงพาณชิย์ ให้ใชต้น้ไม้เป็นทรัพย์สนิ ให้เอกชน เป็นผู้ด าเนนิการวัด 

 ๑.๗. ท่านรัฐมนตรีได้มีค าขวัญ “ป่าไม้สมบูรณ์ เกือ้กูลพัฒนา ปวงประชามสีุข ปลูกปา่ในใจคน เป่ียมลน้สามัคคี”  

 ๑.๘. เร่ืองมูลนิธิผู้พทัิกษป่์า  

 ๑.๙. การตรวจสุขภาพ 

 ๑.๑๐. ท่านรัฐมนตรีได้เน้นย้ าเร่ืองป่าชุมชน ให้เร่งรัดเป้าหมายให้ครบตามเป้าหมาย ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน เร่ือง

กฎหมายป่าชุมชนอยูใ่นช่วงปรับปรุง รอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  

 ๑.๑๑. ยกตัวอยา่ง การสั่งยา้ยหัวหนา้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กรณีข่าวเร่ืองการยึดไม้พะยูง เก็บไว้ท่ีหน่วยพิทักษ์ป่า

ซับวัวแดง เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน ไมม่ตีรายึด ไมต่ีตรา ต และไมท่ าบัญชีไมใ้ห้เรียบร้อย และไมม่กีารช้ีแจง  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/256๑ 

ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ) เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ครัง้ท่ี  ๑๐/256๑  หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้สว่นอ านวยการทราบ เพื่อด าเนนิการแกไ้ขตอ่ไป 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/256๑      



ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 

มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวศิษิฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

สรุปคดีการกระท าผดิกฎหมายว่าดว้ยการปา่ไม้ ระหว่างวันที่ ๔ ต.ค. 2561 – ๕ พ.ย. 2561 

มีคดีทั้งหมดจ านวน 4 คดี แบ่งเป็นคดีไมจ้ านวน 3 คดี และคดีบุกรุกจ านวน ๑ คดี ซึ่งไม่พบตัวผู้กระท าผดิ 

รายละเอียดดังนี ้

๑. คดีไม ้จ านวน ๓ คดี  

พบไม้ท่อน จ านวน 15 ท่อน ปริมาตร 1.44 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นไมพ้ะยูงท่อน จ านวน 13 ท่อน ปริมาตร 1.32 

ลูกบาศก์เมตร และไม้กระยาเลย จ านวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร  

พบไม้แปรรูป จ านวน 15  แผ่น  ปริมาตร  0.42  ลูกบาศก์เมตร เป็นไม้กระยาเลยแปรรูป จ านวน 15 แผ่น 

ปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร 

๒. คดีบุกรุก จ านวน 1 คด ีไมพ่บตัวผู้กระท าผิด จ านวนพื้นท่ีถูกบุกรุก 3 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา 

๓. อุปกรณใ์นการกระท าผิด จ านวน 5 รายการ ได้แก่  มดีขอ 1 เล่ม, ขวาน 1 ด้าม, มดีปลายแหลม 1 เล่ม,     

ตลับเมตร ขนาดความยาว 5 เมตร และน้ ามันเครื่อง (ด า) ใชส้ าหรับหลอ่ลื่นโซ่เลื่อยยนต ์จ านวน 1 แกลลอน   

สรุปแยกเปน็รายจังหวดัดังนี ้

๑. จังหวัดปราจีนบุร ีมีคดีไม ้จ านวน 2 คด ีไมพ่บตัวผู้กระท าผิด ซึ่งตรวจพบ 

ไม้ท่อน จ านวน 11 ท่อน ปริมาตร 0.77 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นไมพ้ะยูงท่อน จ านวน 9 ท่อน 

ปริมาตร 0.65 ลูกบาศก์เมตร และไมก้ระยาเลย จ านวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร  

ไม้แปรรปู จ านวน  15  แผ่น  ปริมาตร  0.42  ลกูบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไมก้ระยาเลยแปรรูปท้ังหมด 

อุปกรณใ์นการกระท าผิด จ านวน 3 รายการ ได้แก ่

๑. มดีปลายแหลม 1 เล่ม 

๒. ตลับเมตร ขนาดความยาว 5 เมตร  

๓. น้ ามันเครื่อง (ด า) ใช้ส าหรับหลอ่ลื่นโซ่เลื่อยยนต์ จ านวน 1 แกลลอน 

๒. จังหวัดฉะเชงิเทรา มีคดไีมจ้ านวน 1 คด ีไมพ่บตัวผูก้ระท าผิด ซึ่งตรวจพบ 

   ไม้ท่อน จ านวน 4 ท่อน เป็นไม้พะยูง ปริมาตร 0.67 ลูกบาศก์เมตร  

๓. จังหวัดสระแก้ว มีคดีบุกรุก จ านวน 1 คดี เป็นพื้นท่ีถูกบุกรุก จ านวน 3 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา ไมพ่บตัวผู้กระท าผิด 

  อุปกรณใ์นการกระท าผิด จ านวน 2 รายการ ได้แก ่ 

๑. มดีขอ 1 เล่ม 

๒. ขวาน 1 ดา้ม 

๔. จังหวัดนครนายกไม่มคีด ี   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



4.2  ส่วนอ านวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ) 

ส่วนอ านวยการ  มเีร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

๔.๒.๑ รายงานเร่ืองร้องเรียนในระบบ E-Pitition ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ 

สาขาปราจีนบุรี จ านวน ๔ เร่ือง ได้แก่ 

๔.๒.๑.๑ เร่ืองร้องเรียนของนายอัมพร ขันทวชีัย  

๔.๒.๑.๒ เร่ืองร้องเรียนของนายวิโรจน ์ออ่นศรีน้อย 

๔.๒.๑.๓ เร่ืองร้องเรียนของนายฉลาด เลาลีน้ า 

๔.๒.๑.๔ เร่ืองขอให้ตรวจสอบการตัดไม้และบุกรุกท่ีดินโดยไม่เป็นธรรม บริเวณห้วยกระบอก ต าบล

ศาลาล าดวน 

มติที่ประชุม   รับทราบ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี ให้เร่งรัดด าเนนิการปิดเร่ืองให้เร็วท่ีสุด 

4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญน า รัตนมณฑ ์ผู้อ านวยการสว่นจัดการป่าชุมชน ) 

 ส่วนจัดการป่าชุมชนได้ด าเนินงานตามเป้าหมายครบแล้ว และสรุปรายงานแต่ล่ะกิจกรรมท่ีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ส่งในบางส่วน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.4 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์  อ่อนส าล ีผู้จัดการสว่นจัดการท่ีดนิป่าไม)้  

ส่วนจัดการท่ีดนิป่าไม้ มีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 ๔.๔.๑. เร่ือง การจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) อ าเภอ ชุดอ านวยการสนับสนุน คทช. อ าภอกบินทร์บุรี ร่วมกับ

อ าเภอกบินทร์บุรี ประชุมอ าเภอกบินทร์บุรี และองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกบินทร์บุ รี ชี้แจงพื้นท่ีเป้าหมาย 

ด าเนินการท่ีต าบลวังตะเคียน พื้นท่ีเป้าหมายประมาณ ๗๐๐ ไร่ และด าเนินการประชาสัมพันธ์ ท่ีบ้านต าบลบุพราหมณ์ 

ต าบลทับลาน และประสานชุดคทช. อ าเภอทับลาน และร่วมกับ คทช. อ าเภอท่าตะเกียบ ประสานพื้นท่ีเป้าหมาย หมู่ท่ี ๒๔ 

ต าบลบ้านหนองคอก ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อด าเนินการชุดปฏิบัติการโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชน (คทช.) อ าเภอ ให้เร่งรัด

เข้าพบท่านนายอ าเภอเพื่อรายงานผลการปฏบัิตงิานในพื้นท่ี 

๔.๔.๒. เร่งรัดการส่งงานเร่ืองก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์ เพื่อรายงานกรมป่าไมต้่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายแต่ละสัปดาห์ส่งให้ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ เพื่อให้ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส่ง

แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ให้ชุดปฏบัิตกิารโครงการจัดท่ีดนิให้ชุมชน (คทช.) อ าเภอ ใชใ้นการด าเนินงาน    

4.5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผู้อ านวยการสว่นส่งเสริมการปลูกป่า) 

ส่วนสง่เสริมการปลูกปา่ แจ้งผลการด าเนนิงานให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

๔.๕.๑. เร่ือง การคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาการปลูกสร้างสวนป่า ปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางส่วนแจ้งให้ศูนย์ป่าไม้ทราบ 

และก าหนดส่งรายชื่อเดือนธันวาคม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะแจ้งกรมป่าไม้ต่อไป ส่วนทางหน่วยป้องกันและ

พัฒนาปา่ไม ้และหน่วยป้องกันรักษาป่า พบวา่มเีกษตรกรรายใดท่ีเหมาะสม ให้แจง้มาท่ีสว่นส่งเสริมการปลูกปา่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ เร่ืองเพาะช าชุมชน สถานีเพาะช าให้ชุมชน ๕ ชุมชน ส่งรายงานให้ส านักฯ จ านวน ๒ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ส่วนจังหวัดฉะเชงิเทรา และนครนายกให้เร่งรัด และรายงานให้ส่งเสริมการปลูกป่า 

 



4.๖ ส่วนโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ (นายนรัินดร์ เลิศลักขณาวงศ์ ผู้อ านวยการส่วนพระราชด าริและกิจการพเิศษ)  

ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพเิศษ เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ ๑ เร่ือง ดังนี้ 

๔.๖.๑. เร่ือง การจัดกิจกรรม “จิตอาสา บ ารุงรักษา ต้นไมท้รงปลูก” วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพติร โดยมีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางอ านวยพร ชลด ารงกุล เป็นประธาน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.๗  ศูนย์ป่าไมส้ระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ  ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว) 

           รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 ดังนี้ 

๔.๗.๑. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร ระวังชี้แนวเขต

และลงชื่อรับรองเขตท่ีดนิ กรณอีอกโฉนดท่ีดนิท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว จ านวน ๕ ราย 

๔.๗.๒. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว รว่มกับหัวหน้าหนว่ยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว วังน้ าเย็นและ

วัฒนานคร ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ของท้องท่ีท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ จ านวน ๔ ราย คณะเจ้าหนา้ที่มคีวามเห็นควรอนุญาต 

๔.๗.๓. ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว และหนว่ยป้องกนัรักษาป่าในท้องที่ ตรวจสอบการด าเนินกิจการขออนญุาตอสุาหกรรมไม้ท้องที่จงัหวดัสระแก้ว จ านวน 
๔ ราย ไมพ่บการกระท าผิด 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.7 ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นายอ าพล พัชระกุล ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชงิเทรา) 

     รายงานผลการปฏิบัตงิาน  ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 ดังนี้  

๔.๗.๑. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมไม้ จ านวน ๘ ราย มีความเห็นควรอนญุาต ประกอบด้วย 

๔.๗.๑.๑ การขออนญุาตตัง้โรงค้าสิง่ประดิษฐ์    จ านวน ๑ ราย 

 ๔.๗.๑.๒ การขอตอ่อายโุรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม  จ านวน ๓ ราย 

 ๔.๗.๑.๓ การขอตอ่อายโุรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรม   จ านวน ๑ ราย 

 ๔.๗.๑.๔ การขอตอ่อายโุรงค้าไม้แปรรูป    จ านวน ๒ ราย 

 ๔.๗.๑.๕ การขอตอ่อายโุรงค้าสิง่ประดิษฐ์    จ านวน ๑ ราย    
๔.๗.๒. การตรวจสอบขอน าเข้าเศษไม้สับจากต่างประเทศ จ านวน ๑ ราย เพื่อน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง พร้อมออก

ใบเบิกทาง 

๔.๗.๓. ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกท่ีดินในเขตป่าชายเลน ณ ห้องประชุมส านักงาน

ท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เพื่อพิจารณาต าขอออดโฉนดท่ีดนิ) 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 



4.8 ศูนย์ป่าไมน้ครนายก   (นายพงศพ์รีะ  วงศ์ค าลอื  ผู้อ านวยการศูนยป่์าไม้นครนายก) 

                รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 ดังนี้ 

๔.๘.๑. ด าเนินการตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอย

ส่วนตัว หรือการกุศลสาธารณประโยชน์ รวมจ านวน ๓ ราย 

๔.๘.๑.๑. ไมย้าง    จ านวน ๓ ราย   

๔.๘.๒. ด าเนินการตรวจวัดประทับตราเพื่อยกเว้นค่าภาคหลวงตามมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๕๘๔ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๑ ราย 

๔.๘.๒.๑. ไมย้าง    จ านวน ๑ ราย 

๔.๘.๓. ด าเนินการรับค าขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 

ดว่นท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจ านวน ๕ ราย 

๔.๘.๓.๑. ไมย้าง    จ านวน ๕ ราย 

๔.๘.๔. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดนิกรณีออกโฉนดท่ีดนิหรือหนังสอืรับรองการท าประโยชน ์จ านวน ๒ ราย 

๔.๘.๕. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจัดหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”คร้ังท่ี ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ วัดทางกระบือ หมูท่ี่ ๒ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

๔.๘.๖.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบ ารุงตน้ไม้เนื่องในวันรักต้นไมป้ระจ าปขีองชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน

พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี ณ บริเวณสองข้างทางถนนสายบ้านเกาะเรียงสบกเขียว หมู่ท่ี ๖ 

ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

นครนายกเป็นประธาน และมีประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยท าการปลูกต้นอินทนิล จ านวน ๑,๕๐๐ 

ต้น 

๔.๘.๗. ประชุมกลุม่ย่อยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (น.ส. ปาณี นาคะนาท) เป็นประธาน ๒ คร้ัง ใน

วันท่ี ๑๘ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับเร่ืองกล้าไม ้และสถานท่ีจะปลูกในท้องท่ีจังหวัดนครนายก 

๔.๘๘. วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ชี้แจงการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ให้คณะกรรมการ กพจ. เพื่ออนุมัติ

งบประมาณบริเวณคลองมะเดื่อ, เขาหล่น, ลานตากข้าว ท่ีอ าเภอปากพลี  

๔.๘.๙. เข้าร่วมประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัด

นครนายก เมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑. เร่ือง การออกใบเสร็จ ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นผู้รวบรวมข้อมูลค าขอใบเบิกทางน าไม้

หรือของป่าเคลื่อนท่ีจากศูนย์ป่าไม้ แลว้ส่งให้ส่วนอ านวยการออกใบเสร็จ 

๕.๒. เร่ือง ค าขอประทับตราอนุญาตชักลากและยกเว้นค่าภาคหลวง ให้ท าค าขอยื่นต่อผู้อ านวยการส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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