


รายงานการประชุม 
ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง และข้าราชการ 

สังกดั ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

ครั้งที่  ๕/ ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้  ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าตกเขาอีโต้ 
 

ผู้มาประชุม 

๑. นายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี   ประธาน 
๒. นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
๓. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
๔. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
๕. นายธีรวัฒน ์ อ่อนส าลี ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

หัวหน้าโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ 
หัวหน้าโครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าโครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าแปลงปลูกป่า ทส. สัญจร ปลูกป่า พลิกฟ้ืนผืนป่าด้วยพระบารมี 
“โครงการรักแม่ รักษ์ป่า”  อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และ         
ป่าเขาสะโตน ที ่2, 3  จังหวดัปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้             
ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึงที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว  
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ ๗  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๖. นายบุญน า รัตนมณฑ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน  
๗. นายเสรี เกาะดี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี 
๘. นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว 
๙. นายพงศ์พีระ วงศ์ค าลือ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก 
๑๐. นายส าฤทธิ์ สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
๑๑. น.ส.เกศินี รัตนชล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ           
๑๒. น.ส.วภิาว ี สินสืบผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๓. นายเทียนชัย     ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว   

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี 
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ  
ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนที่ ๗ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าตกเขาอีโต้ ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี   
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ ๔, ๕, ๖, ๗ จังหวัดสระแก้ว  
หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยาที่ ๑, ๒, ๓, ๔ จังหวัดสระแก้ว 



หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ ๕ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๑๔. นายณัฐวุฒิ วิงวอน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. ๖ (นายาว) 

๑๕. นายอาคม ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. ๑ (ลาดกระทิง), ฉช.๓ (หนองคอก) 

๑๖. นายยงยุทธ มารยาท หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเย็น 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๗ (ไพรจิตร) 

๑๗. นายเจริญ ขุนทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์) 
๑๘. นายจรัส ยิ่งยงค์ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว 
๑๙. นายอภิรักษ์ คชินทร   หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ 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 

๒๐. นายวีรวัฒน์  ศิวะบวร หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์), สก.๘ (เขาไผ่) 

๒๑. นายอดิศร วงษ์พันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก๔ (เขาฉกรรจ์), สก.๖ (ท่าเตน๊ท์) 

๒๒. นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าโคกสูง 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.๒ (หนองแวง), สก.๑๒ (ป่าไร่) 
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือที่ ๒ 
จังหวัดสระแก้ว 
หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือจังหวัดสระแก้ว 

๒๓. นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 
๒๔. นายสมชาย ตั้งใจ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก-

พระราชด าริพ้ืนที่ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๕. นายเขษม เนียมเนตร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
๒๖. นายสุเทพ พุ่มเทศ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๗. นายสมชาย  จิตร์สงวน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปราจีนบุรี 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. ๑ (เขาอีโต้) 
๒๘. นายรุ่งจรัส  สมเด็จ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก 
๒๙. นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๑๑ (เขาสะแกกรอง)   
๓๐. นายวิพากย์   เตชเบญจรงค์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองฉะเชิงเทรา ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้

ฉะเชิงเทรา 



๓๑. นายสมชาย ผลาหาญ พนักงานพิทักษ์ป่า ส 3 ผู้แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว 
๓๒. นายกฤษณะ เอ่ียมศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช. 4 (ทุ่งพระยา) 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ   

๑. นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ ผู้อ านวยการส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. น.ส.นฤมล นุชเปลี่ยน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา  
๓. นายอ าพล พัชระกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
๔. นายประสงค์  เกิดแก้ว หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครนายก 
๕. นายวรวุฒ ิ รุ่งสอาด นายช่างส ารวจช านาญงาน 
๖. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร      หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๑ (บ้านแก้ง) 
๗. นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓  (หนองน้ าใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 
๘. นายชัยนันท์ อ่ิมเจริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๕ (ทุ่งโพธิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ์  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๙ สาขาปราจีนบุรี       
ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ แนะน าข้าราชการใหม่ นายรุ่งจรัส สมเด็จ จากสังกัดส่วนด่านป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า ปฏิบัติราชการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ มาปฏิบัติราชการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี      
ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก  

๑.๒ นายอรชร  อาจต้น พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ ได้เสียชีวิตในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้ปฏิบัติงาน
อ านวยความสะดวก ประจ าจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพ้ืนที่ป่าในเมืองน้ าตกเขาอีโต้  

๑.๓ ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ าให้เรื่องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) ทุกวันจันทร์ 
และแต่งชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน รหัส ๒/๑ ทุกวันพุธ สวมใส่รองเท้าคัชชูหุ้มส้นทรงสุภาพสีด า และในการถ่ายภาพที่เป็น  
การเผยแพร่สู่ที่สาธารณะให้สวมเครื่องแต่งกายเครื่องแบบและรองเท้าให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคคลากรในสังกัดกรมป่าไม้   

๑.๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการประชุม Conference เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ขอให้ศูนย์ป่าไม้ ส่งรายชื่อที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งให้ส่วนอ านวยการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือให้ส่วนพัสดุส่วนอ านวยการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อไป  

๑.๕ เร่งรัดด าเนินการตัวชี้วัดด้านการทวงคืนผืนป่า ตามมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

๑.๖ ให้ท าความเข้าใจ พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่๘) พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ถูกต้อง  

๑.๗ สั่งการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยเพาะช ากล้าไม้ ให้แต่งกายให้สุภาพ และให้ส ารวมกริยาวาจา 
และเลือกใช้ค าพูดอย่างสุภาพต่อผู้มาขอรับกล้าไม้ และให้หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้เน้นย าผู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ด าเนินการตามสั่งการด้วย  

๑.๘ ในการปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้สถานีเพาะช ากล้าไม้จัดเตรียมกล้าไม้ต้นรวงผึ้ง อย่างน้อย ๕๐๐ 
ต้น  

๑.๙ ขอให้หน่วยฟ้ืนฟูทุกหน่วย เร่งตรวจสอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังแนะน าให้หัวหน้าพัสดุเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พัสดุสามารถแต่งตั้งเป็น
พนักงานราชการได้และให้เร่งท า Action Plan เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถ้ามีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการตาม Action Plan และ unit cost ที่ก าหนดโดยส านักงบประมาณ ซึ่งในทุก
กิจกรรม  ๙ กิจกรรม (ได้แก่ ๑. การส ารวจและรังวัดแนวเขต ๒. การถาง ๓. การเก็บ ริบ ๔. การท าทางตรวจการ 
๕. การท าแนวกันไฟ ๖. การท าหลักและปักหมายแนวปลูก ๗. การปลูกและขนส่งกล้าไม้ ๘. การดายวัชพืช และ ๙. 
การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย) ที่ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมน าเสนอสามารถท าแต่ละกิจกรรมโดยหาผู้
รับจ้างแยกแต่ละกิจกรรมได้ คนหนึ่งอาจท าหลายกิจกรรมได้ และท าพร้อมๆกันทุกกิจกรรม หรือแยกเป็นรายบุคคล
แต่ละกิจกรรมก็ไดร้ับการยืนยันจากผู้ตรวจกระทรวงการคลังแล้วว่าไม่ผิดระเบียบ ไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพราะ
เนื่องจากเป็นการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าหรือการเพาะช ากล้าไม้ ในการของบประมาณแปลงมาจากลูกจ้างชั่วคราว แต่



ตอนนี้ไม่มีลูกจ้างชั่วคราว จึงใช้เป็นแต่ละกิจกรรมสามารถท าพร้อมกันได้ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ผิดระเบียบ 
ไม่ผิดกฎหมาย   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/ ๒๕๖๒ 

นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่  ๔/ ๒๕๖๒  หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอ านวยการทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/ ๒๕๖๒      

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
- 

มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

สรุปคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย.62 – 8 พ.ค.62 
คดีทั้งหมด 10 คดี  ผู้ต้องหา  ผู้ต้องหา 8 คน  
คดีไม้ 5 คดี   ผู้ต้องหา 3 คน  
ไม้ท่อน จ านวน 62 ท่อน ปริมาตร 4.08 ลูกบาศก์เมตร   

- เป็นไม้พะยูงท่อน จ านวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.02 ลูกบาศก์เมตร  
- เป็นไม้ประดู่ท่อน จ านวน 16 ท่อน ปริมาตร 1.62 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไม้กระยาเลย อื่นๆ จ านวน 38 ท่อน ปริมาตร 1.44 ลูกบาศก์เมตร 

ไม้แปรรูปจ านวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลกูบาศก์เมตร 

คดีบุกรุก 4 คดี ผู้ต้องหา 5 คน 
- พ้ืนที่ถูกบุกรุก จ านวน 16-1-70 ไร่ 
คดีของป่า 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน 
- ถ่านไม้ จ านวน 110 กระสอบ น้ าหนักรวม 2,750 กก.  
อุปกรณ์ในการกระท าผิด จ านวน 8 รายการ    
- รถยนต์ 2 คัน  
- เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เลื่อยโค้ง 1 ปื้น 
- ขวาน 1 ด้าม 
- มีดขอ 3 เล่ม 

สรุปรายละเอียดแบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดนครนายก (ไม่มีคดี)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
คดีไม้ 1 คดี  ผู้ต้องหา - คน  
ไม้แปรรูปจ านวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไม้พะยูงแปรรูป จ านวน 28 แผ่น ปริมาตร 0.213 ลกูบาศก์เมตร 



จังหวัดปราจีนบุรี  
คดบีุกรุก 1 คดี ผู้ต้องหา 2 คน 
- พ้ืนที่ถูกบุกรุก จ านวน 3-2-73 ไร่ 
- พร้อมตรวจยึดไม้นนทรีได้ จ านวน 14 ท่อน ปริมาตร 0.46 ลูกบาศก์เมตร 
อุปกรณ์ในการกระท าผิด จ านวน 4 รายการ  
- ขวาน 1 ด้าม 
- มีดขอ 3 เล่ม 
จังหวัดสระแก้ว  
คดีไม้ 4 คดี  ผู้ต้องหา 2 คน  
ไม้ท่อน จ านวน 48 ท่อน ปริมาตร 3.62 ลูกบาศก์เมตร   
- เป็นไม้พะยูงท่อน จ านวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.02 ลูกบาศก์เมตร  
- เป็นไม้ประดู่ท่อน จ านวน 16 ท่อน ปริมาตร 1.62 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไม้กระยาเลย อื่นๆ จ านวน 24 ท่อน ปริมาตร 0.98 ลูกบาศก์เมตร 
คดีบุกรุก 3 คดี ผู้ต้องหา 3 คน 
- พ้ืนที่ถูกบุกรุก จ านวน 12-2-97 ไร่ 
คดีของป่า 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน 
- ถ่านไม้ จ านวน 110 กระสอบ น้ าหนักรวม 2,750 กก.  
อุปกรณ์ในการกระท าผิด จ านวน 8 รายการ   
- รถยนต์ 2 คัน  
- เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครือ่ง, เลื่อยโค้ง 1 ปื้น 
- ขวาน 1 ด้าม 
- มีดขอ 3 เล่ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

๔.๒  ส่วนอ านวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ)  

ด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๔.๓  ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญน า รัตนมณฑ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ) 

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดตั้งป่า
ชุมชน โดยในพ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ และการจัดตั้งป่าชุมชน
มีผลต่อเมือ่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

๒. ให้ศูนย์ป่าไม้ใส่หมายเหตุว่าที่ศูนย์ป่าไม้ก าลังด าเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด (ปชช.๑, ปชช.๒, ปชช.๓, ปชช.๔ 
หรือ ปชช.๕ ) ให้ใส่หมายเหตุในรายงานให้ส่วนป่าชุมชนรับทราบด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

๔.๔  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  (นายธีรวัฒน์  อ่อนส าลี ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้)  

 ๑. เร่งรัดการด าเนินงานชุดปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอ าเภอ (คทช.อ าเภอ)  

 ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐๐ ราย   



มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๕  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) 
๑. กิจกรรมโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก” โดยให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจ
ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น ในที่ดินของตนเอง ในที่ดินของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่สาธารณะประโยชน์ 
รวมถึงพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายทั้งหมด ๑๐ ล้านต้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ  
ทุกภาคส่วนที่มาขอรับกล้าไม้ ให้ลงทะเบียนปลูกต้นไม้ที่หน้าเว็บไซค์กรมป่าไม้  

๒. เรื่องการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ปลูกบริเวณวังดาน และ 
จังหวัดนครนายก บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณวัดท่าสะอ้าน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจังหวัดสระแก้ว บริเวณต าบล
ห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓. เรื่องการทวงคืนผืนป่า ในพ้ืนที่ที่ทางส านักฯได้ด าเนินการขอคืน และเป็นพ้ืนที่ที่พร้อมในการด าเนินการ
ปลูกป่าให้ทางหัวหน้าหน่วย ขอให้ทางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท าการส ารวจและรายงานพ้ืนที่ที่ท าการทวงคืน
ที่พร้อมในการด าเนินการปลูกป่ามาที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือด าเนินการเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการปลูกป่า 
เพ่ือของบประมาณและด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่าต่อไป ในส่วนของพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา ๒๕ ขอให้แบ่งพ้ืนที่ไม่ให้เกิน 
จ านวน ๕๐๐ ไร่  

๔. ขอให้คณะท างานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เร่งรัดด าเนินการประสานงานให้เกษตรกรด าเนินการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับรองในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทางส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ด าเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน ต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ ท่านผู้อ านวยการส านักฯ สั่งการให้หน่วยงานในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด เข้าร่วมงานวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

๔.๖  ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์  ผู้อ านวยการส่วนพระราชด าริ และ
กิจการพิเศษ)  

๑. ทางโครงการห้วยโสมง ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
ต้องการจัดการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพ่ือสร้างความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝน
หลวงสืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา ห้วยโสมง โดยขอความร่วมมือให้ทางโครงการห้วย
โสมง ด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่ให้ เพ่ือด าเนินการปลูกต้นคูนจ านวน ๒๐๐ ต้น โดยมีท่านองคมนตรี พลเอกชลิต 
พุกผาสุก เป็นประธาน   

๒. โครงการห้วยโสมงได้ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ตามงบแผนงานส านักโครงการพระราชด า ริและกิจการ
พิเศษ หากหน่วยงานใดต้องการกล้าไม้ ทางโครงการขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับกล้าไม้มาติดต่อขอรับได้
ที่โครงการห้วยโสมง 

๓. โครงการห้วยโสมงได้ด าเนินการฝากกล้าไม้ให้ทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. ๕ (ทุ่งโพธิ์) ได้
ด าเนินการแจกกล้าไม้ให้ประชาชน ตามสั่งการท่านผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 



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

๑. วันที่ ๒๓ เมษายน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้     
อรัญประเทศเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจ
ประสาน ให้บริการประชาชน” โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบีกริม หมู่ที่ ๘ ต าบลคลอง
ทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 

 ๑. ร่วมประชุมคณะท างานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒  
 ๒. ขอให้ตรวจสอบเรื่องพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 ๓. ตรวจสอบถ่านที่วางกองอยู่ริมถนนตั้งแต่อ าเภอวัฒนานครถึงหน้ากองก าลังบูรพา 
ด้านการป้องกันรักษาป่า 

๑. มีคดีจ านวน ๘ คดี แบ่งเป็นคดีไม้ จ านวน ๕ คดี คดีของป่าหวงห้าม จ านวน ๑ คดี และคดีบุกรุกพ้ืนที่ 
จ านวน ๒ คดี พบผู้ต้องหาจ านวน ๕ ราย อุปกรณ์ในการกระท าผิด จ านวน ๓ รายการ ตรวจพบถ่านไม้ ๑๑ 
กระสอบ จ านวน ๒.๗๕๐ กิโลกรัม พ้ืนที่ถูกบุกรุก จ านวน ๑๒ – ๓ – ๑ ไร่ ไม้ของกลาง จ านวน ๕๗ ท่อน ปริมาตร
ไม้รวม ๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร  

ด้านการจัดการป่าชุมชน 

๑. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

๑.๑ กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอหนังสือโครงการ ความเห็นชอบระดับอ าเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ได้แก่  ๑. บ้านหนองมาตร หมู่ที่ ๑๑ ต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว 

   ๒. บ้านห้วยกระบอก หมู่ที่ ๑๕ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว 

๑.๒ กิจกรรมการต่ออายุโครงการป่าชุมชน อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเสนอหนังสือ ต่ออายุโครงการ
ความเห็นชอบระดับนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด  

  ได้แก่ ๑. บ้านจิก หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร 

   ๒. บ้านดงมะนาว หมู่ที่ ๙ ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร 

   ๓. บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๑๓ ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร 

   ๔. บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 

   ๕. บ้านช่องกุม หมู่ที่ ๑ ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 

   ๖. บ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร 

๒. หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนตามแผนงาน จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ จ านวน ๒ 
หมู่บ้าน และอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นท่ี จ านวน ๑ หมู่บ้าน 

๓. หมู่บ้านที่ต่ออายุโครงการตามแผนงาน จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ จ านวน 
๖ หมู่บ้าน และอยู่ในขั้นตอนการส ารวจพื้นที่แล้วและรอผลการตรวจสอบพื้นที่ จ านวน ๓ หมู่บ้าน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

๑. ด า เนินการตรวจสอบการขอต่ออายุ ใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้  ร่ วมกับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกรวมจ านวน ๙ ราย ประกอบด้วย 

 ๑.๑ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  จ านวน ๗ ราย 



 ๑.๒ โรงค้าไม้แปรรูป    จ านวน ๑ ราย 

 ๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์    จ านวน ๑ ราย 

๒. ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 
๙ สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ต ารวจ , ทหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ได้น าเลื่อยโซ่ยนต์เข้าท าการตัดไม้ที่โค่นล้มหักทับบ้านเรือนประชาชนและที่กีดขวางทางจราจรเพ่ือบรรเทาความเดือน
ร้อนจากการเกิดพายุฤดูร้อน ในท้องที่ ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก และ ที่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมจ านวน ๓ วัน 

๓. ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก เจ้าหน้ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ระวังชี้แนวเขต รายของศาลจังหวัดนครนายก ต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  

๔. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก จ านวน 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 ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  - 
มติที่ประชุม    - 

๔.๙ ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี (นายเสรี  เกาะดี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ด้านการป้องกันรักษาป่า 

๑. กิจกรรมป้องกัน และปราบปรามการถูกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ด าเนินการตรวจยึดด าเนินคดี ๑ คดี 
มีผู้ต้องหา 2 คน โดยยึดพื้นที่ป่าท่ีถูกบุกรุก ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ยึดไม้นนทรีจ านวน ๔๔ ท่อน ปริมาตร ๐.๔๖ 

ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การท าผิด ๔ รายการ  
งานด้านการอนุญาตท าไม ้ 
๑. กิจกรรมบริการให้การอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับอุสาหกรรมไม้ ร่วมกับส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๖ ราย ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามจ านวน 
๒๓ ราย เก็บค่าภาคหลวงจ านวน ๑๕ ราย    

ด้านการจัดการป่าชุมชน 

๑. กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน มีพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน ๑๕ แห่ง อยู่ในข้ันตอน ปชช. ๒ จ านวน ๕ หมู่บ้าน  
๒. กิจกรรมการต่ออายุป่าชุมชน มีพ้ืนทีเ่ป้าหมายจ านวน ๑๕ แห่ง จัดท าปปช.๕ แล้วจ านวน ๗ หมู่บ้าน 

๓. กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติในป่า ในป่าชุมชนจ านวน ๑ แห่ง  
๔. กิจกรรมส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ด าเนินการเบิกเงินจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
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