


รายงานการประชุม 
ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ 

สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

คร้ังท่ี  ๒/ ๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที ่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้  ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าตกเขาอีโต้ 
 

ผู้มาประชุม 

๑. นายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๙  สาขาปราจีนบุร ี  ประธาน 
๒. นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
๓. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า 
๔. นายวิศิษฐ จันทรโณทยั ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 
๕. นายธีรวัฒน์ อ่อนส าล ี ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

หัวหน้าโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ 
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหน้าโครงการวันต้นไม้ประจ าปขีองชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหน้าแปลงปลูกป่า ทส. สญัจร ปลูกป่า พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารม ี
“โครงการรักแม่ รักษ์ป่า”  อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุ ี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และ ป่าเขาสะโตน ที ่2, 3  
จังหวัดปราจีนบรุ ี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ ์ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร ้
และป่าพระสทึงที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแควระบมและปา่สียดั ที่ ๗  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๖. นายบุญน า รัตนมณฑ ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน  
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๖ 

๗. นายนิรันดร ์ เลิศลักขณาวงศ ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวดัฉะเชิงเทรา 

๘. นายเสร ี เกาะด ี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุร ี
๙. นายสมศักดิ ์ จันทนะ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว 
๑๐. นายสหัสบดินษ์   สุขเจรญิ แทนผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้นครนายก 
๑๑. นายส าฤทธิ ์ สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
๑๒. นายวรวุฒ ิ รุ่งสะอาด นายช่างส ารวจช านาญงาน 
๑๓. นายประสงค ์ เกิดแก้ว หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวดันครนายก 
๑๔. นายชัยนันท์ อิ่มเจรญิ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่ ปจ.๕  (ทุ่งโพธิ์)  

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้กบินทร์บรุ ี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร ้ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุด ี ๘๔  พรรษาฯ  จังหวัดสระแก้ว  
หัวหน้าสวนป่าห้วยไคร ้ จังหวัดสระแก้ว  



หัวหน้าแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่ ปจ.๕  (ทุ่งโพธิ์)  

๑๕. นางสาวเกศิน ี รัตนชล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ           
๑๖. นางสาววิภาว ี สินสืบผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗. นายเทียนชัย     ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวดัสระแก้ว   

หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคมุไฟป่าจังหวัดปราจีนบรุ ี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ  
ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนที่ ๗ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าตกเขาอีโต้ ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบรุ ี  
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ท่ี ๔, ๕, ๗ จังหวัดสระแก้ว  
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยาที่ ๑, ๒, ๓, ๔ จังหวัดสระแก้ว 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียดั ท่ี ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๘. นายสมชาย  จิตรส์งวน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เมืองปราจีนบุร ี
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. ๑ (เขาอีโต้) 

๑๙.  นายอดิศักดิ ์ บรรณสาร      หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เมืองสระแก้ว 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๑ (บ้านแก้ง) 

๒๐. นายณัฐวุฒิ วิงวอน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไมส้นามชัยเขต 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่ฉช. ๖ (นายาว) 

๒๑. นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ตาพระยา 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่สก. ๑๑ (เขาสะแกกรอง)   

๒๒. นายอาคม ชาติกปริญญ ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ท่าตะเกียบ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่ฉช. ๑ (ลาดกระทิง), ฉช.๓ (หนองคอก) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่สก. ๑๑ (เขาสะแกกรอง) 

๒๓. นายกฤษณะ เอี่ยมศิร ิ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่ฉช. 4 (ทุ่งพระยา) 

๒๔. นายยงยุทธ มารยาท หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้วังน้ าเย็น 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่สก. ๗ (ไพรจิตร) 

๒๕. นายเจรญิ ขุนทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์) 

๒๖. นายจรสั ยิ่งยงค์ หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิการควบคมุไฟป่าสระแก้ว 

๒๗. นายอภิรักษ์ คชินทร   หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน                   
ที่ ๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
หัวหน้าศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้       
และป่าพระสทึง จังหวัดสระแก้ว 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ ์ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้       .           
และป่าพระสทึง ที่  ๑, ๓, ๖, ๘, ๙ จังหวัดสระแก้ว 

๒๘. นายวีรวัฒน์  ศิวะบวร หัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า ที่ สก๕ (วังสมบรูณ์), สก.๘ (เขาไผ่) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้คลองหาด 
หัวหนา้หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้วังสมบูรณ ์
 

   



๒๙. นายอดิศร วงษ์พันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี สก๔ (เขาฉกรรจ์), สก.๖ (ท่าเต็นท์) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เขาฉกรรจ ์

๓๐. นายประสาท เสง่ียมศักดิ ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี สก.๒ (หนองแวง), สก.๑๒ (ป่าไร่) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่โคกสูง 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้อรญัประเทศ 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ   

๑. นายสมชาย  เลาหะพิพัฒน์ชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เมืองนครนายก 
๒. นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สก.๓  (หนองน้ าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้วัฒนานคร 
๓. นายสุเทพ พุ่มเทศ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวดัปราจีนบรุ ี
๔. นายอ าพล พัชระกุล ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา 
๕. นายเขษม เนียมเนตร ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 



ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ์  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี ได้กล่าวเปิดประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.๑. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ(สีกาก)ี ในทุกวันจันทร์ และสวมใส่
ชุดอนุรักษบ์่าอ่อน ๒/๑ ในทุกวันพุธ  

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๑/ ๒๕๖๒ 

นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๒  
หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอ านวยการทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑/ ๒๕๖๒      

ระเบยีบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
- 

มติท่ีประชุม - 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

เรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑. ส านักฯ ได้เตรียมด าเนินการรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานที่จัดงานบริเวณป่า
ไมเมืองเขาอีโต้ ภายในงานได้เตรียมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งจะมีก าหนดการเปิดงาน 
และปล่อยแถวขบวนพิธีการเวลา ๘.๐๐ น. ทางส่วนจึงขอความร่วมมือจากหน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยต่างๆ ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ 
จ านวนหนว่ยละ ๕ นาย เพื่อเข้าร่วมพิธี 

๒. สรุปคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่างวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒ – ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ มีคดีทั้งหมด จ านวน ๓ 
คดี ผู้ต้องหา ๓ คน อยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดสระแก้วทั้งหมด แบ่งเป็นคดีไม้จ านวน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน ตรวจพบไม้ท่อน(ไม้ประดู่ )จ านวน ๔๑ 
ท่อน ปริมาตร ๔.๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตรวจพบอุปกรณ์การกระท าผิดจ านวน ๔ รายการ ได้แก่ เครื่องผ่าเรเซอร์ เครื่องผ่าไม้ เครื่องเซาะ
ร่องไม้ และเครื่องรีดไม้ จ านวนชนิดละ ๑ เครื่อง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

๔.๒  ส่วนอ านวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ)  

เร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๓๕ 
รายการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

๔.๓  ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญน า รัตนมณฑ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ) 



ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด และให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าชุมชนทั้งข้าราชการ หรือพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณป่าในเมืองเขาอีโต้ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าชุมชนของส านักฯ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

๔.๔  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  (นายธีรวัฒน์  อ่อนส าลี ผู้จัดการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้)  

 ๑. เร่งรัดการเข้าพบนายอ าเภอของชุดปฏิบัติงาน คทช. อ าเภอทุกอ าเภอ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการเข้าพบนายอ าเภอของตน  
 ๒. ในวันท่ี ๒๘ มกราคม ทางส่วนฯ ได้น าคณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่
ตรวจราชการ บริเวณหน่วยงาน คทช. อ าเภอกบินทร์บุรี  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๕  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 

๑. เรื่องการจัดมหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมไร่นา มีประปา
ทุกครัวเรือน” เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันท่ัวประเทศไทยทั้ง ๔ ภาค ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 
๔ ภาค ๔ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือจัดที่จังหวัดแพร่ ภาคกลางจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดขอนแก่น 
และภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

๒. ในด าเนินการปลูกป่าในพ้ืนท่ีทุกครั้ง ให้ใช้แนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่าแนวใหม่ และขอให้น าเรียนคณะกรรมพิจารณาการ
ปลูกป่าระดับพ้ืนท่ี ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบ ารุงรักษาป่าของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

๔.๖  ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์  ผู้อ านวยการส่วนพระราชด าริและกิจการพิเศษ)  

๑. ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีพัสดุของหน่วยงานท่ีโอนมาที่ส่วนฯ เรียบร้อยแล้ว 

๒. เร่งด าเนินการเบิกและก่อหนี้ผู้พันธ์ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

๔.๗  ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว (นายสมศักด์ิ  จันทนะ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือน 
มกราคม  ๒๕๖๒ ดังนี ้

๑. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ 
สาขาปราจีนบุรี ที่ ๔/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินการตรวจสอบการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ รายนางสาวขวัญหทัย ธรรมราชรักษ์ จ านวน ๑ ราย คณะกรรมการเห็นควรให้ยกเลิก 

๒. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเย็น 
เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” 
จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

๓. วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบสถานที่ตั้งของโรงเรียนเกษมวังชุมทอง ว่าอยู่ในพื้นที่ป่าประเภทใด เพื่อด าเนินการใช้เป็นข้อมูลในการ   
ขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ในท้องที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

๔. วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (โดยมีท่านณัฏฐชัย น าพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน)  



การปฏิบัติงานในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
๑. ด าเนินการระวังช้ีแนวเขตและลงช่ือรับรองเขตที่ดิน กรณีออกโฉนดที่ดินร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๔ หน่วย 
๒. ด าเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว การขอต่ออายุ      

ใบรับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๔ ราย ไม่พบการกระท าผิด 
๓. ด าเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบการขอ   

ต่ออายุใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๕ ราย คณะเจ้าหน้าที่เห็นควรอนุมัติ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

๔.๘  ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นายอ าพล พัชระกุล ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)  
  - 
มติท่ีประชุม    - 

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

๑. ด าเนินการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๒๐ ราย แบ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จ านวน ๖ ราย โรงค้าไม้แปรรูป 
จ านวน ๖ ราย และโรงค้าสิ่งประดิษฐ์ จ านวน ๘ ราย 

๒. ด าเนินการตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว หรือการกุศล
สาธารณประโยชน์ รวมจ านวน ๕ ราย เป็นไม้ยางนาท้ังหมด 

๓. ด าเนินการตรวจวัดประทับตราเพื่อยกเว้นค่าภาคหลวงตามมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รวมจ านวน ๕ ราย แบ่งเป็นเป็นไม้สักจ านวน ๑ ราย และ
ไม้ยางนาจ านวน ๒ ราย 

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

๕. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการบุกรุกเขาฝาละมี หมู่ที่ ๒ ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๙ ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี   (นายเสรี  เกาะดี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือน มกราคม  
๒๕๖๒ ดังนี ้

๑.กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ด าเนินการตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาตอุสาหกรรมไม้ จ านวน ๑๐ ราย การขอ
อนุญาตค้าไม้ในที่ดินที่มิใช่ป่า จ านวน ๓๐ ราย และด าเนินการตรวจสอบประทับตราอนุญาตและยกเว้นค่าภาคหลวง จ านวน ๑๐ 
ราย  

๒. กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แนะน าแก่หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อ
ด าเนินการจัดตั้งป่าชุมชน (จ านวนเป้าหมาย ๑๕ ราย) และต่ออายุป่าชุมชน (จ านวนเป้าหมาย ๑๕ ราย) กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร 
อยู่ระหว่างเตรียมการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง พื้นที่เป้าหมายป่าชุมชนบ้านตะคร้อ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  กิจกรรม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พื้นที่เป้าหมายป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี   
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