รายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ
สังกัด สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วนพุทธอุทยานน้าตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าตกเขาอีโต้
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายธวัชชัย
นายมานัส
นายเทียนชัย
นายวิศิษฐ
นายธีรวัฒน์

วิจิตร์วงษ์
แรงผลสัมฤทธิ์
ตรีชิต
จันทรโณทัย
อ่อนสาลี

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายบุญนา
นายเสรี
นายสมศักดิ์
นายพงศ์พีระ
นายสาฤทธิ์
น.ส.เกศินี
น.ส.วิภาวี
นายเทียนชัย

รัตนมณฑ์
เกาะดี
จันทนะ
วงศ์คาลือ
สุขประเสริฐ
รัตนชล
สินสืบผล
ปรีดา

ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ประธาน
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
หัวหน้าโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าแปลงปลูกป่า ทส. สัญจร ปลูกป่า พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
“โครงการรักแม่ รักษ์ป่า” อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และ
ป่าเขาสะโตน ที่ 2, 3 จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้
ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึงที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ ๗ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ
ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนที่ ๗ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้าตกเขาอีโต้ ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ ๔, ๕, ๖, ๗ จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยาที่ ๑, ๒, ๓, ๔ จังหวัดสระแก้ว

๑๔. นายณัฐวุฒิ
๑๕. นายอาคม
๑๖. นายยงยุทธ
๑๗. นายเจริญ
๑๘. นายจรัส
๑๙. นายอภิรกั ษ์

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ ๕ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
วิงวอน
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. ๖ (นายาว)
ชาติกปริญญ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. ๑ (ลาดกระทิง), ฉช.๓ (หนองคอก)
มารยาท
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้าเย็น
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๗ (ไพรจิตร)
ขุนทอง
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์)
ยิ่งยงค์
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว
คชินทร
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
ที่ ๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้
ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้
ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ที่ ๑, ๓, ๖, ๘, ๙ จังหวัดสระแก้ว
ศิวะบวร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์), สก.๘ (เขาไผ่)
วงษ์พันธ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก๔ (เขาฉกรรจ์), สก.๖ (ท่าเต๊นท์)
เสงี่ยมศักดิ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าโคกสูง
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.๒ (หนองแวง), สก.๑๒ (ป่าไร่)
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๒
จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือจังหวัดสระแก้ว
เลาหะพิพัฒน์ชัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ตั้งใจ
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริพื้นที่ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี
เนียมเนตร์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
พุ่มเทศ
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
จิตร์สงวน
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปราจีนบุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. ๑ (เขาอีโต้)
สมเด็จ
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก
พรมพิทักษ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๑๑ (เขาสะแกกรอง)
เตชเบญจรงค์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองฉะเชิงเทรา ผู้แทนผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้
ฉะเชิงเทรา
.

.

๒๐. นายวีรวัฒน์
๒๑. นายอดิศร
๒๒. นายประสาท

๒๓. นายสมชาย
๒๔. นายสมชาย
๒๕. นายเขษม
๒๖. นายสุเทพ
๒๗. นายสมชาย
๒๘. นายรุ่งจรัส
๒๙. นายธัญพิสิฐ
๓๐. นายวิพากย์

๓๑. นายสมชาย
๓๒. นายกฤษณะ

ผลาหาญ
เอี่ยมศิริ

พนักงานพิทักษ์ป่า ส 3 ผู้แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 4 (ทุ่งพระยา)

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑.

นายนิรันดร์

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

น.ส.นฤมล
นายอาพล
นายประสงค์
นายวรวุฒิ
นายอดิศักดิ์

๗.

นายวิทยา

๘.

นายชัยนันท์

เลิศลักขณาวงศ์ ผู้อานวยการส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา
นุชเปลี่ยน
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา
พัชระกุล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
เกิดแก้ว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดนครนายก
รุ่งสอาด
นายช่างสารวจชานาญงาน
บรรณสาร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๑ (บ้านแก้ง)
วาสนารวยรุ่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓ (หนองน้าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น)
อิ่มเจริญ
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๕ (ทุ่งโพธิ์)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑ แนะนาข้าราชการใหม่ นายรุ่งจรัส สมเด็จ จากสังกัดส่วนด่านป่าไม้ สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่ า ปฏิบั ติราชการสานั กเศรษฐกิจการป่ าไม้ มาปฏิบัติราชการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจี นบุ รี
ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก
๑.๒ นายอรชร อาจต้น พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ ได้เสียชีวิตในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้ปฏิบัติงาน
อานวยความสะดวก ประจาจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ป่าในเมืองน้าตกเขาอีโต้
๑.๓ ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้าให้เรื่องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) ทุกวั นจันทร์
และแต่งชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน รหัส ๒/๑ ทุกวันพุธ สวมใส่รองเท้าคัชชูหุ้มส้นทรงสุภาพสีดา และในการถ่ายภาพที่เป็น
การเผยแพร่สู่ที่สาธารณะให้สวมเครื่องแต่งกายเครื่องแบบและรองเท้าให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคคลากรในสังกัดกรมป่าไม้
๑.๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการประชุม Conference เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ขอให้ศูนย์ป่าไม้ ส่งรายชื่อที่ จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งให้ส่วนอานวยการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนพัสดุส่วนอานวยการออกคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อไป
๑.๕ เร่งรัดดาเนินการตัวชี้วัดด้านการทวงคืนผืนป่า ตามมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๐๗
๑.๖ ให้ทาความเข้าใจ พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่๘) พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่ าง
ถูกต้อง
๑.๗ สั่งการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยเพาะชากล้าไม้ ให้แต่งกายให้สุภาพ และให้สารวมกริยาวาจา
และเลือกใช้คาพูดอย่างสุภาพต่อผู้มาขอรับกล้าไม้ และให้หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้เน้นยาผู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ดาเนินการตามสั่งการด้วย
๑.๘ ในการปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้สถานีเพาะชากล้าไม้จัดเตรียมกล้าไม้ต้นรวงผึ้ง อย่างน้อย ๕๐๐
ต้น
๑.๙ ขอให้หน่วยฟื้นฟูทุกหน่วย เร่งตรวจสอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังแนะนาให้หัวหน้าพัสดุเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พัส ดุสามารถแต่งตั้งเป็น
พนักงานราชการได้และให้เร่งทา Action Plan เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถ้ามีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดาเนินการตาม Action Plan และ unit cost ที่กาหนดโดยสานักงบประมาณ ซึ่งในทุก
กิจกรรม ๙ กิจกรรม (ได้แก่ ๑. การสารวจและรังวัดแนวเขต ๒. การถาง ๓. การเก็บ ริบ ๔. การทาทางตรวจการ
๕. การทาแนวกันไฟ ๖. การทาหลักและปักหมายแนวปลูก ๗. การปลูกและขนส่งกล้าไม้ ๘. การดายวัชพืช และ ๙.
การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย) ที่ผู้อานวยการส่วนส่งเสริม นาเสนอสามารถทาแต่ละกิจกรรมโดยหาผู้
รับจ้างแยกแต่ละกิจกรรมได้ คนหนึ่งอาจทาหลายกิจกรรมได้ และทาพร้อมๆกันทุกกิจกรรม หรือแยกเป็นรายบุคคล
แต่ละกิจกรรมก็ได้รับการยืนยันจากผู้ตรวจกระทรวงการคลังแล้วว่าไม่ผิดระเบียบ ไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพราะ
เนื่องจากเป็นการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าหรือการเพาะชากล้าไม้ ในการของบประมาณแปลงมาจากลูกจ้างชั่วคราว แต่

ตอนนี้ไม่มีลูกจ้างชั่วคราว จึงใช้เป็นแต่ละกิจกรรมสามารถทาพร้อมกันได้ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ผิดระเบียบ
ไม่ผิดกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒
นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒ หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอานวยการทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
สรุปคดีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย.62 – 8 พ.ค.62
คดีทั้งหมด 10 คดี ผู้ต้องหา ผู้ต้องหา 8 คน
คดีไม้ 5 คดี ผู้ต้องหา 3 คน
ไม้ท่อน จานวน 62 ท่อน ปริมาตร 4.08 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้พะยูงท่อน จานวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.02 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้ประดู่ท่อน จานวน 16 ท่อน ปริมาตร 1.62 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้กระยาเลย อื่นๆ จานวน 38 ท่อน ปริมาตร 1.44 ลูกบาศก์เมตร
ไม้แปรรูปจานวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้พะยูงแปรรูป จานวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลูกบาศก์เมตร
คดีบุกรุก 4 คดี ผู้ต้องหา 5 คน
- พื้นที่ถูกบุกรุก จานวน 16-1-70 ไร่
คดีของป่า 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน
- ถ่านไม้ จานวน 110 กระสอบ น้าหนักรวม 2,750 กก.
อุปกรณ์ในการกระทาผิด จานวน 8 รายการ
- รถยนต์ 2 คัน
- เลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครือ่ ง
- เลื่อยโค้ง 1 ปื้น
- ขวาน 1 ด้าม
- มีดขอ 3 เล่ม
สรุปรายละเอียดแบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัดนครนายก (ไม่มีคดี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
คดีไม้ 1 คดี ผู้ต้องหา - คน
ไม้แปรรูปจานวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้พะยูงแปรรูป จานวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลูกบาศก์เมตร

จังหวัดปราจีนบุรี
คดีบุกรุก 1 คดี ผู้ต้องหา 2 คน
- พื้นที่ถูกบุกรุก จานวน 3-2-73 ไร่
- พร้อมตรวจยึดไม้นนทรีได้ จานวน 14 ท่อน ปริมาตร 0.46 ลูกบาศก์เมตร
อุปกรณ์ในการกระทาผิด จานวน 4 รายการ
- ขวาน 1 ด้าม
- มีดขอ 3 เล่ม
จังหวัดสระแก้ว
คดีไม้ 4 คดี ผู้ต้องหา 2 คน
ไม้ท่อน จานวน 48 ท่อน ปริมาตร 3.62 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้พะยูงท่อน จานวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.02 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้ประดู่ท่อน จานวน 16 ท่อน ปริมาตร 1.62 ลูกบาศก์เมตร
- เป็นไม้กระยาเลย อื่นๆ จานวน 24 ท่อน ปริมาตร 0.98 ลูกบาศก์เมตร
คดีบุกรุก 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน
- พื้นที่ถูกบุกรุก จานวน 12-2-97 ไร่
คดีของป่า 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน
- ถ่านไม้ จานวน 110 กระสอบ น้าหนักรวม 2,750 กก.
อุปกรณ์ในการกระทาผิด จานวน 8 รายการ
- รถยนต์ 2 คัน
- เลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครือ่ ง, เลื่อยโค้ง 1 ปื้น
- ขวาน 1 ด้าม
- มีดขอ 3 เล่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ส่วนอานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ)
ดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญนา รัตนมณฑ์ ผู้อานวยการส่วนจัดการป่าชุมชน )
๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดตั้งป่า
ชุมชน โดยในพื้นที่ป่าชุมชนจะต้องกาหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และการจัดตั้งป่าชุมชน
มีผลต่อเมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๒. ให้ศูนย์ป่าไม้ใส่หมายเหตุว่าที่ศูนย์ป่าไม้กาลังดาเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด (ปชช.๑, ปชช.๒, ปชช.๓, ปชช.๔
หรือ ปชช.๕ ) ให้ใส่หมายเหตุในรายงานให้ส่วนป่าชุมชนรับทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์ อ่อนสาลี ผู้อานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้)
๑. เร่งรัดการดาเนินงานชุดปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอาเภอ (คทช.อาเภอ)
๒. ดาเนินการจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๓๐๐ ราย

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า (นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า)
๑. กิจกรรมโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” โดยให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจ
ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น ในที่ดินของตนเอง ในที่ดินของภาครั ฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่ส าธารณะประโยชน์
รวมถึงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายทั้งหมด ๑๐ ล้านต้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนที่มาขอรับกล้าไม้ ให้ลงทะเบียนปลูกต้นไม้ที่หน้าเว็บไซค์กรมป่าไม้
๒. เรื่ องการปลู กต้นไม้ เนื่ องในวันต้ นไม้ ประจาปีของชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ปลูกบริเวณวังดาน และ
จังหวัดนครนายก บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ตาบลพรหมณี อาเภอเมืองนครนายก ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณวัดท่าสะอ้าน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจังหวัดสระแก้ว บริเวณตาบล
ห้วยโจด อาเภอวัฒนานคร ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. เรื่องการทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่ที่ทางสานักฯได้ดาเนินการขอคืน และเป็นพื้นที่ที่พร้อมในการดาเนินการ
ปลูกป่าให้ทางหัวหน้าหน่วย ขอให้ทางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทาการสารวจและรายงานพื้นที่ที่ทาการทวงคืน
ที่พร้อมในการดาเนินการปลูกป่ามาที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อดาเนินการเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการปลูกป่า
เพื่อของบประมาณและดาเนินการปลูกฟื้นฟูป่าต่อไป ในส่วนของพื้นที่ป่า ตามมาตรา ๒๕ ขอให้แบ่งพื้นที่ไม่ให้เกิน
จานวน ๕๐๐ ไร่
๔. ขอให้ คณะทางานส่ งเสริ มปลู กไม้เศรษฐกิจ เร่ งรัดดาเนินการประสานงานให้ เกษตรกรดาเนินการ
บารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจรับรองในพื้นที่ เพื่อให้ทางส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ดาเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ท่านผู้อานวยการสานักฯ สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัด เข้าร่วมงานวันต้นไม้
ประจาปีของชาติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๔.๖ ส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ ผู้อานวยการส่วนพระราชดาริ และ
กิจการพิเศษ)
๑. ทางโครงการห้วยโสมง ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ต้องการจัดการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝน
หลวงสืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา ห้วยโสมง โดยขอความร่วมมือให้ทางโครงการห้วย
โสมง ดาเนินการจัดเตรียมพื้นที่ให้ เพื่อดาเนินการปลูกต้นคูนจานวน ๒๐๐ ต้น โดยมีท่านองคมนตรี พลเอกชลิต
พุกผาสุก เป็นประธาน
๒. โครงการห้วยโสมงได้ดาเนินการเพาะชากล้าไม้ตามงบแผนงานสานักโครงการพระราชดาริและกิจการ
พิเศษ หากหน่วยงานใดต้องการกล้าไม้ ทางโครงการขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับกล้าไม้ มาติดต่อขอรับได้
ที่โครงการห้วยโสมง
๓. โครงการห้ ว ยโสมงได้ ด าเนิ น การฝากกล้ า ไม้ ใ ห้ ท างหน่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ที่ ปจ. ๕ (ทุ่ ง โพธิ์ ) ได้
ดาเนินการแจกกล้าไม้ให้ประชาชน ตามสั่งการท่านผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๗ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. วันที่ ๒๓ เมษายน ผู้ อานวยการศูน ย์ป่าไม้ส ระแก้ว ได้ มอบหมายให้ ห น่ว ยป้องกันและพัฒ นาป่าไม้
อรัญประเทศเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจ
ประสาน ให้บริการประชาชน” โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบีกริม หมู่ที่ ๘ ตาบลคลอง
ทับจันทร์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒
๑. ร่วมประชุมคณะทางานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒
๒. ขอให้ตรวจสอบเรื่องพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
๓. ตรวจสอบถ่านที่วางกองอยู่ริมถนนตั้งแต่อาเภอวัฒนานครถึงหน้ากองกาลังบูรพา
ด้านการป้องกันรักษาป่า
๑. มีคดีจานวน ๘ คดี แบ่งเป็นคดีไม้ จานวน ๕ คดี คดีของป่าหวงห้าม จานวน ๑ คดี และคดีบุกรุกพื้นที่
จานวน ๒ คดี พบผู้ ต้องหาจ านวน ๕ ราย อุปกรณ์ในการกระทาผิ ด จานวน ๓ รายการ ตรวจพบถ่านไม้ ๑๑
กระสอบ จานวน ๒.๗๕๐ กิโลกรัม พื้นที่ถูกบุกรุก จานวน ๑๒ – ๓ – ๑ ไร่ ไม้ของกลาง จานวน ๕๗ ท่อน ปริมาตร
ไม้รวม ๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
ด้านการจัดการป่าชุมชน
๑. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๑.๑ กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอหนังสือโครงการ ความเห็นชอบระดับอาเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้แก่ ๑. บ้านหนองมาตร หมู่ที่ ๑๑ ตาบลโคกปี่ฆ้อง อาเภอเมืองสระแก้ว
๒. บ้านห้วยกระบอก หมู่ที่ ๑๕ ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว
๑.๒ กิจกรรมการต่ออายุโครงการป่าชุมชน อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการเสนอหนังสือ ต่ออายุโครงการ
ความเห็นชอบระดับนายอาเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้แก่ ๑. บ้านจิก หมู่ที่ ๗ ตาบลท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร
๒. บ้านดงมะนาว หมู่ที่ ๙ ตาบลท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร
๓. บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๑๓ ตาบลท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร
๔. บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร
๕. บ้านช่องกุม หมู่ที่ ๑ ตาบลช่องกุ่ม อาเภอวัฒนานคร
๖. บ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลแซร์ออ อาเภอวัฒนานคร
๒. หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนตามแผนงาน จานวน ๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ จานวน ๒
หมู่บ้าน และอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ จานวน ๑ หมู่บ้าน
๓. หมู่บ้านที่ต่ออายุโครงการตามแผนงาน จานวน ๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ จานวน
๖ หมู่บ้าน และอยู่ในขั้นตอนการสารวจพื้นที่แล้วและรอผลการตรวจสอบพื้นที่ จานวน ๓ หมู่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ ศูนย์ป่าไม้นครนายก (นายพงศ์พีระ วงศ์คาลือ ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ด าเนิ น การตรวจสอบการขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตกิ จ การอุ ต สาหกรรมไม้ ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกรวมจานวน ๙ ราย ประกอบด้วย
๑.๑ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
จานวน ๗ ราย

๑.๒ โรงค้าไม้แปรรูป
จานวน ๑ ราย
๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
จานวน ๑ ราย
๒. ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่
๙ สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ตารวจ , ทหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้นาเลื่อยโซ่ยนต์เข้าทาการตัดไม้ที่โค่นล้มหักทับบ้านเรือนประชาชนและที่กีดขวางทางจราจรเพื่อบรรเทาความเดือน
ร้อนจากการเกิดพายุฤดูร้อน ในท้องที่ ตาบลศรีจุฬา อาเภอเมืองนครนายก และ ที่ ตาบลท่าเรือ อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมจานวน ๓ วัน
๓. ร่ วมกับหน่ วยป้ องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก เจ้าหน้ที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจี นบุรี ระวังชี้แนวเขต รายของศาลจังหวั ดนครนายก ตาบลสาลิ กา อาเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
๔. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก จานวน ๑ ครั้ง วันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒
๕. ร่วมประชุมพิจารณาโครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
๖. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
มติที่ประชุม

-

๔.๙ ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี (นายเสรี เกาะดี ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี) รายงานผลการปฏิบั ติงาน
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
ด้านการป้องกันรักษาป่า
๑. กิจกรรมป้องกัน และปราบปรามการถูกทาลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ดาเนินการตรวจยึด ดาเนินคดี ๑ คดี
มีผู้ต้องหา 2 คน โดยยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ยึดไม้นนทรีจานวน ๔๔ ท่อน ปริมาตร ๐.๔๖
ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การทาผิด ๔ รายการ
งานด้านการอนุญาตทาไม้
๑. กิ จ กรรมบริ ก ารให้ ก ารอนุ ญ าต ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ อุ ส าหกรรมไม้ ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง แวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี จานวน ๖ ราย ตรวจสอบการขออนุญาตทาไม้หวงห้ามจานวน
๒๓ ราย เก็บค่าภาคหลวงจานวน ๑๕ ราย
ด้านการจัดการป่าชุมชน
๑. กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายจานวน ๑๕ แห่ง อยู่ในขั้นตอน ปชช. ๒ จานวน ๕ หมู่บ้าน
๒. กิจกรรมการต่ออายุป่าชุมชน มีพื้นทีเ่ ป้าหมายจานวน ๑๕ แห่ง จัดทาปปช.๕ แล้วจานวน ๗ หมู่บ้าน
๓. กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติในป่า ในป่าชุมชนจานวน ๑ แห่ง
๔. กิจกรรมส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ดาเนินการเบิกเงินจานวน ๗๐,๐๐๐ บาท

