


รายงานการประชุม 
ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ 

สังกดั ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

ครั้งที่  ๓/ ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที ่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้  ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าตกเขาอีโต ้
 

ผู้มาประชุม 

๑. นายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี   ประธาน 
๒. นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
๓. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 
๔. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
๕. นายธีรวัฒน ์ อ่อนส าลี ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

หัวหน้าโครงการปุาในเมืองเขาอีโต้ 
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าโครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าแปลงปลูกปุา ทส. สัญจร ปลูกปุา พลิกฟ้ืนผืนปุาด้วยพระบารมี 
“โครงการรักแม่ รักษ์ปุา”  อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแก่งดินสอ ปุาแก่งใหญ่ และ         
ปุาเขาสะโตน ที ่2, 3  จังหวดัปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้             
ปุาปลายคลองห้วยไคร้ 
และปุาพระสทึงที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ 
ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ ๗  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๖. นายบุญน า รัตนมณฑ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน  
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๖ 

๗. นายเสรี เกาะดี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้ปราจีนบุรี 
๘. น.ส.นฤมล นุชเปลี่ยน ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทรา 
๙. นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้ว 
๑๐. นายพงศ์พีระ วงศ์ค าลือ ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้นครนายก 
๑๑. นายส าฤทธิ์ สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 
๑๒. นายวรวุฒ ิ รุ่งสะอาด นายช่างส ารวจช านาญงาน 
๑๓. น.ส.เกศินี รัตนชล นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ           
๑๔. น.ส.วภิาว ี สินสืบผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๕. นายเทียนชัย     ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว   

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาจังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาแก่งดินสอ  
ปุาแก่งใหญ่และปุาเขาสะโตนที่ ๗ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาน้ าตกเขาอีโต้ ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี   



หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกสูง ที่ ๔, ๕, ๗ จังหวัดสระแก้ว  
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาตาพระยาที่ ๑, ๒, ๓, ๔ จังหวัด
สระแก้ว 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ที่ ๕ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๑๖. นายสมชาย  จิตร์สงวน หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ปจ. ๑ (เขาอีโต้) 

๑๗. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร      หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองสระแก้ว 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก. ๑ (บ้านแก้ง) 

๑๘. นายณัฐวุฒิ วิงวอน หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้สนามชัยเขต 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. ๖ (นายาว) 

๑๙. นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตาพระยา 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก. ๑๑ (เขาสะแกกรอง)   

๒๐. นายอาคม ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ท่าตะเกียบ 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. ๑ (ลาดกระทิง), ฉช.๓ (หนองคอก) 
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก. ๑๑ (เขาสะแกกรอง) 

๒๑. นายกฤษณะ เอ่ียมศิริ หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. 4 (ทุ่งพระยา) 
๒๒. นายยงยุทธ มารยาท หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วังน้ าเย็น 

หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก. ๗ (ไพรจิตร) 
๒๓. นายเจริญ ขุนทอง หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์) 
๒๔. นายจรัส ยิ่งยงค์ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาสระแก้ว 
๒๕. นายอภิรักษ์ คชินทร   หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาแก่งดินสอ ปุาแก่งใหญ่และปุาเขาสะโตน

ที่ ๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้               
ปุาปลายคลองห้วยไคร้ และปุาพระสทึง จังหวัดสระแก้ว 
หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้               .             
ปุาปลายคลองห้วยไคร้ .และปุาพระสทึง ที่  ๑, ๓, ๖, ๘, ๙ จังหวัดสระแก้ว 

๒๖. นายวีรวัฒน์  ศิวะบวร หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์), สก.๘ (เขาไผ่) 
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้คลองหาด 
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วังสมบูรณ์ 

   

๒๗. นายอดิศร วงษ์พันธ์ หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ สก๔ (เขาฉกรรจ์), สก.๖ (ท่าเต็นท์) 
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เขาฉกรรจ์ 

๒๘. นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ สก.๒ (หนองแวง), สก.๑๒ (ปุาไร่) 
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาโคกสูง 
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้อรัญประเทศ 
หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๑ และ๓    
จังหวัดสระแก้วหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ 
จังหวัดสระแก้ว 



 
๒๙. นายสมชาย  เลาหะพิพัฒน์ชัย หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองนครนายก 
๓๐. นายสมชาย ตั้งใจ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก-

พระราชด าริพ้ืนที่ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี 
๓๑. นายเขษม เนียมเนตร์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 
๓๒. นายสุเทพ พุ่มเทศ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี 
๓๓. น.ส.ทิพวรรณ ศิริสาคร แทนผู้อ านวยการส่วนพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ   

๑. นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง หวัหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สก.๓  (หนองน้ าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วัฒนานคร 

๒. นายอ าพล พัชระกุล เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน 
๓. นายประสงค์  เกิดแก้ว หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครนายก 
๔.. นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ์  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  ๙  สาขาปราจีนบุรี       
ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑.๑ แนะน าตัวผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทรา นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน  
๑.๒ ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ได้ประกอบการจัดท าน้ าอภิเษกของทุกจังหวัดพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ในการนี้จังหวัดปราจีนบุรี
ได้ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประกอบพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

๑.๓ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ทางรัฐบาลได้จัดวันหยุดพิเศษเพ่ิมขึ้น ๑ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๒ ดังนั้นจากการประกาศหยุดดังกล่าว ทางรัฐบาลได้มีการสั่งการไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการลาเพ่ิม 
ในวันที่  ๙ – ๑๑ เมษายน และ วันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ( ก่อนและหลังช่วงวันหยุดสงกรานต์ ๓ วัน ) และให้
หน่วยงานภาคสนามในพ้ืนที่จัดเวรยาม เพ่ือปูองกันการตัดไม้ บุกรุกแผ้วถางปุา และการเผ่าปุาในพ้ืนที่ ทั้งนี้ให้ศูนย์
ปุาไมภ้ายใต้การก ากับดูแลของส านักฯ จัดชุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว 

๑.๔ วันเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม นั้น ให้เจ้าหน้าที่ของส านักฯ ทุกท่านวางตัวเป็นกลาง
ในทางการเมือง และให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๑.๕ จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องยกเลิกด่านปุาไม้ตามพระราชบัญญัติ
ปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้นได้มีค าสั่งยกเลิกด่านปุาไม้กบินทร์บุรี 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

๑.๖ กรมปุาไม้ ได้มีค าสั่งให้จัดตั้งส านักเศรษฐกิจการปุาไม้ ตามค าสั่งกรมปุาไม้ ที่ ๕๙๕/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ให้จัดตั้งส านักเศรษฐกิจการปุา  

๑.๗ เร่งออกค าสั่งการปฏิบัติงานของทุกส่วน ทุกศูนย์ 
๑.๘ ให้ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ท าแผนที่มอบให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดที่

รับผิดชอบ และศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/ ๒๕๖๒ 

นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่  ๒/ ๒๕๖๒  หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอ านวยการทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/ ๒๕๖๒      

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- 

มติที่ประชุม - 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุม
ไฟปุา) 

สรุปคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ มีคดีทั้งหมด
จ านวน ๒ คดี ผู้ต้องหา ๓ คน เป็นคดีไม้ทั้งหมด ตรวจพบไม้ท่อนจ านวน ๙ ท่อน ปริมาตร ๙.๗๒ ลูกบาศก์เมตร 
อุปกรณ์ในการกระท าผิดจ านวน ๒ รายการ  

สรุปรายละเอียดแบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
๑. จังหวัดปราจีนบุรี มีคดีไม้ ๑ คดี ผู้ต้องหา ๒ คน ตรวจพบไม้ท่อน จ านวน ๕ ท่อน ปริมาตร ๐.๓๐๕ 

ลูกบาศก์เมตร 
อุปกรณ์ในการกระท าผิด จ านวน ๑ รายการ ได้แก่เลื่อยโซ่ยนต์ ๑ เครื่อง 

๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคดีไม้ ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน ตรวจพบไม้ท่อน จ านวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๐.๑๒ 
ลูกบาศก์เมตร 
อุปกรณใ์นการกระท าผิดจ านวน ๒ รายการ ได้แก่เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน ๑ เครื่อง  

เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
๑. ทางส่วนได้จัดการฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) ในวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง

จะด าเนินการเปิดงานในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบ
ที่ ๒ รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี หมู่ที่ ๑๕ ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปุาไม้ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิดและ พิธีปิด 
ให้ใส่ชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน ไม่สวมหมวก ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีพิธีการปิดอบรม เวลา ๑๕.๐๐ น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๔.๒  ส่วนอ านวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ)  

ด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
๑. เร่งรัดเบิกจ่ายค่าไฟค้างช าระของหน่วยปูองกันรักษาปุาทุกหน่วย  
๒. เร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน  
๓. เร่งรัดเบิกจ่ายงบด าเนินงานของทุกส่วนทุกศูนย์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๔.๓  ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญน า รัตนมณฑ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน ) 

ให้ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์ ศึกษารายละเอียด และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าร่วม
โครงการประกวด “คนรักษ์ปุา ปุารักชุมชน”  ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ และโครงการ “ปุาชุมชนสืบสาน รักษาต่อยอด” 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

๔.๔  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  (นายธีรวัฒน์  อ่อนส าลี ผู้จัดการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้)  

 ๑. ติดตามการด าเนินการของชุดปฏิบัติงาน คทช. อ าเภอทุกอ าเภอ  
 ๒. การด าเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายดูแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งทางส่วนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐ ราย ซึ่ง การจัดอบรมรุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
และรุ่นที่ ๒ วนวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ทางส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  



มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๕  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกปุา) 

๑. ประสานขอความร่วมมือหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ และศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์ ในช่วงเดือนเมษายนได้มี
การจัดพิธีบรมราชาภิเษกให้เตรียมกล้าไม้ใหญ่เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่มาขอรับกล้าไม้ใช้ในการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

๒. ในด าเนินการปลูกปุาในพ้ืนที่ทุกครั้ง ให้ใช้แนวทางการปลูกฟ้ืนฟูปุาแนวใหม่ และขอให้น าเรียนคณะ
กรรมพิจารณาการปลูกปุาระดับพ้ืนที่ ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/ ๒๕๖๒      
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการปลูกปุาและบ ารุงรักษาปุาของรัฐ เพ่ือถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 

๓. พ้ืนที่ที่ทางส านักฯ ได้ตรวจยึดคืนพื้นที่มาได้เพ่ือท าการปลูกฟ้ืนฟูปุา พ้ืนที่ใดมีความพร้อม ขอให้ส่งเรื่อง
ให้ทางส่วนเพ่ือด าเนินการเสนอกรมปุาไม้ต่อไป ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวต้องผ่านการประชาคม ให้ราษฎรในพ้ืนที่รับทราบ
ในขั้นตอนการด าเนินการ 

๔. ให้ทางศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทรา และศูนย์ปุาไม้ปราจีนบุรี ประสานทางส่วน เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับรองการปลูกต้นไม้โตเร็ว    

๕. โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒ ให้ศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์แจ้งรายชื่อ
มาท่ีส่วน เพ่ือด าเนินการออกค าสั่งประกอบการด าเนินงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

๖. ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือในช่วงเวลาใกล้เคียง ทางกรมปุาไม้ร่วมกับทางรัฐบาลจัดกิจกรรม
ปลูกไม้สีเหลือง จ านวน พ้ืนที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งทางกรมปุาไม้ ได้มอบหมายให้ส านักฯ และศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์ 
ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ที่มีจ านวนพื้นที่จัดการปลูกปุา ซึ่งจ านวนมากกว่า ๕๐ ไร่ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๖  ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์  ผู้อ านวยการส่วนพระราชด าริและ
กิจการพิเศษ)  

ด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกปุา และปล่อยปลา ณ บริเวณอ่างนฤบดินทรจินดา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๗  ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว (นายสมศักดิ์  จันทนะ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปุาไม้สระแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลอดควันพิษ
จากไฟปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ 
จังหวัดปราจีนบุรี  

๒. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์ปุาไม้สระแก้วได้เข้าร่วมมหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ปุาชุมชน คนอยู่กับปุา 
เพ่ิมคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตาพระยา เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ณ โรงเรียน    
บ้านตะโก หมู่ที่ ๓ ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
งานด้านการอนุญาตท าไม ้



- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปุาไม้สระแก้วได้ร่วมกับเจ้าหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้
ด าเนินการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๑ ราย 
คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นควรอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปุาไม้สระแก้วได้ร่วมกับเจ้าหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และ
เจ้าหน้าที่หน่วยปูองกันรักษาปุาในท้องที่  ตรวจสอบการด าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ท้องที่
จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๔ ราย ไม่พบการกระท าผิด  

งานด้านการส่งเสริมการปลูกปุา 

- ด าเนินการรับค าขออนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ปุา ตาม พรบ.ปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ จ านวน ๒ ราย 
เป็นไม้ยาง จ านวน ๗ ต้น  
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกปุาตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราและ
พ้ืนที่เกษตรกรรม ( ด าเนินการจัดท าเอกสารเสร็จสินแล้ว จ านวน ๕ ราย พ้ืนที่ ๕๔ ไร่ ) 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๒  
( ด าเนินการจัดท าเอกสารเสร็จสินแล้ว จ านวน ๒ ราย พ้ืนที่ ๑๔ ไร่ ) 
- ด าเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน กรณีออกโฉนดที่ดิน จ านวน ๑ ราย 

ด้านการจัดการปุาชุมชน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดตั้งปุาชุมชน พ้ืนที่เปูาหมายจ านวน ๑๕ แห่ง ด าเนินการจัดตั้งแล้วจ านวน ๔ หมู่บ้าน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่โครงการสนับสนุนจากภาครัฐ พ้ืนที่เปูาหมายจ านวน ๑ หมู่บ้าน 
ด าเนินการน าเสนอแล้ว 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณการ ด าเนินการตามโครงการพุทธอุทยาน 
๑ แห่ง ด าเนินการน าเสนอแล้ว 

ด้านการปูองกันรักษาปุา 

- มีคดีจ านวน ๒ คดี พบผู้ต้องหาจ านวน ๒ ราย อุปกรณ์ในการกระท าผิด จ านวน ๓ รายการ ตรวจพบไม้กระยาเลย
แปรรูป จ านวน ๓๔ แผ่นต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาตร ๐.๔๕ ลูกบาศก์เมตร และตรวจพบไม้ท่อน จ านวน ๑๓ ท่อน 
ปริมาตร ๑.๔๑ ลูกบาศก์เมตร 

๔.๗  ศูนย์ป่าไม้นครนายก (นายพงศ์พีระ วงศ์ค าลือ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก) รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวัดนครนายกรวมจ านวน ๑๕ ราย ประกอบด้วย 

 ๑.๑ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  จ านวน ๖ ราย 

 ๑.๒ โรงค้าไม้แปรรูป    จ านวน ๑ ราย 

 ๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์    จ านวน ๘ ราย 

๒. ด าเนินการตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพ่ือใช้สอยส่วนตัว หรือ
การกุศลสาธารณประโยชน์ รวมจ านวน ๕ ราย เป็นไม้ยางทั้งหมด จ านวน ๕ ราย 

๓. ด าเนินการตรวจวัดประทับตราเพื่อยกเว้นค่าภาคหลวงตามมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปุาไม้พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๔ ราย เป็นไม้สัก 
จ านวน ๑ ราย และไม้ยาง จ านวน ๓ ราย 

๔. ด าเนินการรับค าขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ด่วน
ที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจ านวน ๑๒ ราย เป็นไม้สัก จ านวน ๒ ราย 
และไม้ยางจ านวน ๑๐ ราย 



๕. ร่วมกิจกรรมน าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผา
ในพ้ืนที่การเกษตรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กับหน่วยงานเกาตรจังหวัดนครนายก ณ วัดศรีจุฬา ต าบลศรีจุฬา 
อ าเภอนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ     

๔.๘  ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นางสาวนฤมล  นุชเปลี่ยน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)  
  อยู่ในระหว่างการด าเนินการตรวจสอบแผนงานของศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทรา  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๙ ศูนย์ป่าไม้นครนายก   (นายพงศ์พีระ วงศ์ค าลือ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. ด า เนินการตรวจสอบการขอต่ออายุ ใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้  ร่ วมกับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๒๐ ราย แบ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร จ านวน ๖ ราย โรงค้าไม้แปรรูป จ านวน ๖ ราย และโรงค้าสิ่งประดิษฐ์ จ านวน ๘ ราย 

๒. ด าเนินการตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพ่ือใช้สอยส่วนตัว 
หรือการกุศลสาธารณประโยชน์ รวมจ านวน ๕ ราย เป็นไม้ยางนาทั้งหมด 

๓. ด าเนินการตรวจวัดประทับตราเพ่ือยกเว้นค่าภาคหลวงตามมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปุาไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๕ ราย 
แบ่งเป็นเป็นไมส้ักจ านวน ๑ ราย และไม้ยางนาจ านวน ๒ ราย 

๔. ด าเนินการรับค าขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจ านวน ๑๐ ราย เป็นไม้ยางนาทั้งหมด 

๕. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการบุกรุกเขาฝาละมี หมู่ที่ ๒ ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและหน่วยปูองกันและพัฒนา
ปุาไม้เมืองนครนายก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๙ ศนูย์ป่าไม้ปราจนีบุรี   (นายเสรี  เกาะดี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการจับกุมด าเนินคดี จ านวน ๑ 
คดี ผู้ต้องหา ๒ ราย ตรวจพบไม้พะยูงจ านวน ๕ ท่อน ปริมาตร ๐.๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์ในการกระท าผิด 
ได้แก่เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน ๑ เครื่อง   

๒. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ด าเนินการตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาตอุสาหกรรมไม้ จ านวน ๑ ราย  
๓. ด าเนินการระวางชี้แนวเขตท่ีดินราษฎร จ านวน ๒ ราย 
๔. ตรวจสอบการขออนุญาตท าไมห้วงห้ามในที่ดินที่มิใช่ปุา จ านวน ๑๐ ราย  
๕. ตรวจสอบประทับตราอนุญาต จ านวน ๑๒ ราย  
๖. กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วและกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ 
 ๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือการอุตสาหกรรม พ้ืนที่เปูาหมาย ๒๐๐ ไร่ ได้ด าเนินการ

ประชาคม และการจัดหาพ้ืนที่ครบทั้ง ๒๐๐ ไร่แล้ว และอยู่ในระหว่างส่งใบสมัคร จ านวน ๙๗ ไร่  
 ๖.๒ กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน ทางศูนย์ได้ด าเนินการประชาคมแล้ว      

ยังไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ พบปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถดูแลกล้าไม้จ านวน ๘๐๐ กล้าต่อไร่ได ้
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