รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน หัวหนาหนวยงาน หัวหนาหนวยงานสวนกลาง และขาราชการ
สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒
เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วนพุทธอุทยานน้ําตกเขาอีโต ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต
ผูมาประชุม
๑. นายธวัชชัย วิจิตรวงษ
๒. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์
๓. นายเทียนชัย ตรีชิต

ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ประธาน
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๗
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย
ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
๕. นายธีรวัฒน ออนสําลี
ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม
หัวหนาโครงการปาในเมืองเขาอีโต
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาโครงการวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาแปลงปลูกปา ทส. สัญจร ปลูกปา พลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี
"โครงการรักแม รักษปา" อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ
ปาเขาสะโตนที่ ๒ และ ๓ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ
และปาเขาสะโตน จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาแปลงปลูกปาสถานีเพาะชํากลาไมปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด
ที่ ๒ และ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึงที่ ๕ จังหวัดสระแกว
๖. นายบุญนํา รัตนมณฑ
ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน
๗. นายนิรันดร เลิศลักขณาวงศ ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซอน)
๘. นายเสรี เกาะดี
ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี
๙. นายสมศักดิ์ จันทนะ
ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว
๑๐. นายพงศพีระ วงศคําลือ
ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก

๑๑. นางสาวนฤมล...

-๒๑๑. นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
๑๒. นายเขษม เนียมเนตร
๑๓. นายอําพล พัชระกุล
๑๔. นายอภิรักษ คชินทร

ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ ปาแกงใหญและ
ปาเขาสะโตนที่ ๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หัวหน าศูนย ฟนฟูส ภาพป าสงวนแหง ชาติ ปาเขาฉกรรจ ป าโนนสาวเอ
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูส ภาพปาสงวนแหง ชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ
.
ปาปลายคลองหวยไคร .และปาพระสทึง ที่ ๑, ๓, ๖, ๘, ๙ จังหวัดสระแกว
๑๕. นายสมชาย เลาหะพิพัฒนชัย หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
๑๖. นางสาวเกศินี รัตนชล
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
๑๗. นายจรัส ยิ่งยงค
หัวหนาหนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาสระแกว
๑๘. นายกฤษณะ เอี่ยมศิริ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๖ (นายาว)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๕
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๙. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองสระแกว
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก. ๑ (บานแกง)
๒๐. นายสุเทพ พุมเทศ
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดปราจีนบุรี
๒๑. นายอาคม ชาติกปริญญ
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม ทาตะเกียบ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๓ (หนองคอก) และ ฉช.๗ (หลุมตาสังข)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑,
๓, ๘, ๑๑ และ ๑๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
๒๒. นายยงยุทธ มารยาท
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวังน้ําเย็น
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.7 (ไพรจิตร)
หัวหนาสวนปาเขาพลูหีบ(ปจ.12)
หัวหนาโครงการปลูกตนไมเพื่อบํารุงรักษาคูกั้นชางปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๐
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๓. นายเจริญ ขุนทอง
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมสนามชัยเขต
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๔ (ทุงพระยา)

หัวหนาหนวย...

-๓-

๒๔. นายวีรวัฒน ศิวะบวร

๒๕. นายอดิศร วงษพันธ

๒๖. นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์

๒๗. นายสมชาย ตั้งใจ
๒๘. นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ
๒๙. นายสมชาย จิตรสงวน

หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ ๔
และ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาโครงการฟนฟู “เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เทิดไทองคราชัน”
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมคลองหาด
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวังสมบูรณ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก๕ (วังสมบูรณ), สก.๘ (เขาไผ)
หัวหนาโครงการทับทิมสยาม 02 และ ๐๕
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ที่ 2 และ ๔ จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๑ (ลาดกระทิง)
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ที่ 2,3
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ที่ 6
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ
และปาเขาสะโตนที่ ๑ และ ๕ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๓
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมอรัญประเทศ
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมปาไมโคกสูง
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.2 (หนองแวง) และ สก.12 (ปาไร)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือ ที่ ๑, 2
และ ๓ จังหวัดสระแกว
หัวหนาศูนยฟนฟูส ภาพปาสงวนแหง ชาติ ปาเขาฉกรรจฝง เหนือ จังหวัด
สระแกว
ทําหนาที่หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด
ที่ ๑๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่หวยโสมงอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริพื้นที่ ๑ และ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม ตาพระยา
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๑๐ (หนองผักแวน) และ สก.๑๑
(เขาสะแกกรอง)
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ปจ. ๑ (เขาอีโต)

๓๐. นายเทียนชัย...

-๔๓๐. นายเทียนชัย ปรีดา

หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาทากระบาก ที่ 1 จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ
และปาเขาสะโตน ที่ 7 จังหวัดสระแกว
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาทากระบาก จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2507 และพื้นที่บุกรุก ที่ 1)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ที่ 4, 5, 6 และ 7
จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ที่ 1, 2, 3 และ 4
จังหวัดสระแกว
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา จังหวัดสระแกว
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหง ชาติ ปาน้ําตกเขาอีโต ที่ ๑ จังหวัด
ปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ
ปาเขาสะโตน ที่ ๗ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ 5
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาปราจีนบุรี
ผูไมเขาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายประสงค เกิดแกว
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดนครนายก (ทุงโพธิ์)
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดนครนายก
หั ว หนา แปลงปลูก ป า วัน ต น ไม ป ระจํ า ปข องชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ จัง หวั ด
นครนายก
๒. นายวิทยา วาสนารวยรุง
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม เขาฉกรรจ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๔ (เขาฉกรรจ) และ สก.๖ (ทาเต็นท)
หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2507 และ พื้นที่บุกรุก ที่ 2)
หัวหนาแปลงปลูกปาสถานีเพาะชํากลาไมสระแกว
หัวหนาโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา ปาเขาฉกรรจ (บานเขาสามสิบ)
จังหวัดสระแกว
๓. นายสําฤทธิ์ สุขประเสริฐ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
๔. นายณัฐวุฒิ วิงวอน
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวัฒนานคร

หัวหนาหนวย...

-๕-

๕. นางสาววิภาวี สินสืบผล
๖. นายรุงจรัส สมเด็จ
๗. นายชัยนันท อิ่มเจริญ

๘. นายวิพากย เตชเบญจรงค
๙. นายวรวุฒิ รุงสอาด

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๓ (หนองน้ําใส)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๔
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมกบินทรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ปจ.๕ (ทุงโพธิ์)
หั ว หน า หน ว ยฟ น ฟู ส ภาพป า สงวนแห ง ชาติ ป า ห ว ยไคร ที่ ๑ จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไคร จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาสวนปาหวยไคร จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระแกว
หัวหนาแปลงปลูก ปาวันตนไมป ระจําปของชาติ พ.ศ.2554 อําเภออรัญ
ประเทศจังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองฉะเชิงเทรา
นายชางสํารวจชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตรวงษ ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ให นํานโยบายเดิ ม ของทานพลเอก สุร ศัก ดิ์ กาญจนรัตน สมาชิก วุฒิส ภา เดิม ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาปฏิบัติในการทํางาน เชน การเคารพ
ธงชาติ และรายงานในรูปแบบ One Page ลงใน LINE สํานักฯ เพื่อเปนการแสดงถึงความพรอมและความมี
วินัย ในการปฏิบัติงาน, การสวมชุดเครื่องแบบกากี และชุดเครื่องแบบอนุรักษบาออน 2/๑ เปนตน
๑.๒ ใหหนวยปองกันและพัฒนาปาไม จัดเจาหนาที่ประจําหนวย เพื่อบริการประชาชน และให
หนวยปองกันและพัฒนาปาไม และหนวยปองกันรักษาปา ทําสมุดตรวจราชการไวประจํา ณ สํานักงานหรือที่ทํา
การ พรอมทั้งจัดทําปายอัตรากําลัง และทะเบียนครุภัณฑของหนวยปองกันและพัฒนาปาไม
๑.๓ เรื่องขยะ ขอใหทุกหนวยงานงดใชถุงพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้ง และเตรียมจุดบริการถุงผา
และถังขยะแบบแยกประเภท
๑.๔ กรมปาไมเนนย้ําเรื่องการปลูกตนไม โดยใหหนวยปองกันและพัฒนาปาไม และสถานีเพาะชํา

กลาไม ที่ดําเนิน...

-๖กลาไม ที่ดําเนินการแจกจายกลาไมใหประชาชน ประชาสัมพันธใหผูที่มาติดตอขอรับกลาไมเขารวมกิจกรรม
“โครงการรวมใจไทย ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน” ลงทะเบียนปลูกตนไม และลงรูปภาพในเว็บไซตของกรมปาไม
ตามขั้นตอนที่กรมปาไมไดกําหนดไว
๑.๕ ในวันที่ผูตรวจราชการกรมปาไมไดเขาไปตรวจราชการที่หนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๓
(หนองน้ําใส) ขอขอบคุณที่ไดดําเนินการจัดเตรียมกลาไมไวบริการประชาชน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๒
นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๒ หากมีการแกไขขอใหแจงใหสวนอํานวยการทราบ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๔.๑ สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนปองกัน
รักษาปาและควบคุมไฟปา)
สรุปคดีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ระหวางวันที่ 4 มิ.ย. – 2 ก.ค.62
คดีทั้งหมด 6 คดี พบผูตองหา ๕ ราย แบงเปน
- คดีไม ๔ คดี ผูตองหา ๑ ราย และ คดีบุกรุก ๒ คดี ผูตองหา ๔ ราย อุปกรณในการกระทําผิดจํานวน ๑
รายการ
รายละเอียดแบงเปนรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัดนครนายก (ไมมีคดี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ไมมีคดี)
จังหวัดปราจีนบุรี มีคดีไม 1 คดี ไมพบผูตองหา
- พบไมทอน เปนไมพะยูง จํานวน 7 ทอน ปริมาตร 0.85 ลูกบาศกเมตร
จังหวัดสระแกว คดีทั้งหมด ๕ คดี พบผูตองหา ๕ ราย แบงเปน
- คดีไม 3 คดี ผูตองหา 1 ราย อุปกรณในการกระทําผิดจํานวน ๑ รายการ
- พบไมทอน เปนไมกระยาเลย จํานวน 26 ทอน ปริมาตร 5.99 ลูกบาศกเมตร
- พบไมแปรรูป เปนไมกระยาเลย จํานวน 8 แผน ปริมาตร 0.83 ลูกบาศกเมตร
- พบอุปกรณในการกระทําผิด ไดแก เลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง

- คดีบุกรุก...

-๗- คดีบุกรุก 2 คดี ผูตองหา 4 ราย พื้นที่ถูกบุกรุกจํานวน ๑ – ๒ – ๓๕ ไร
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สวนอํานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ)
๑. ดําเนินการเรงรัดการเบิกจาย ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
๒. เรงรัดติดตามงานเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับบุคลากร/ เจาหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ สงให
สวนอํานวยการเพื่อรวบรวมรายงานกรมปาไมตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สวนจัดการปาชุมชน (นายบุญนํา รัตนมณฑ ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน )
ถายทอดขอมูลจากการประชุมเรื่องปาชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ไดแก
๑. ใหศูนยปาไมดําเนินการตออายุปาชุมชนแทนการจัดตั้งปาชุมชน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
๒. เรื่องการจัดตั้งปาชุมชน ศูนยปาไมใดที่ยังอยูในชวงการจัดทําปชช. ๑ และ ๒ ใหเรงทํา ปชช.๓
เพราะถาไมผาน ปชช.๓ จะตองดําเนินการคืนเงิน
๓. งบประมาณรายจายอื่น การตออายุปาชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ สามารถตอไดหรือไม ตอบ พื้นที่
สาธารณะ สามารถดําเนินการตออายุปาชุมชนได (ถาผูวาราชการจังหวัดเซ็นสามารถดําเนินตอได)
๔. เรื่องการรังวัดพื้นที่ ตองใหเจาหนาที่รังวัดดําเนินการไดเทานั้น
๕. ถาจะขอใชพื้นที่สาธารณะตองใหเจาหนาที่จังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล(หนวยงาน)
เปนผูดําเนินการขอใชพื้นที่ให
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สวนจัดการที่ดินปาไม (นายธีรวัฒน ออนสําลี ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม)
๑. จากการเขารวมประชุมชุดปฏิบัติการ คทช.อําเภอ ในวันที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ที่ ชลพฤกษรี
สอรท ทางสวนจัดการที่ดินปาไมขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการ คทช.จังหวัด อนุ ๒ มีแผน จัดราษฎรลงพื้นที่ที่มีประเด็น ปญหา มีกลุม
ราษฎรที่มีพื้นที่ถือครองเกิน และไมใชญาติพี่นอง ซึ่งทางสํานักฯ ไดทําหนาที่เปนคณะกรรมการ คทช.จังหวัด
อนุ ๒ ซึ่งตองดําเนินการประชุมคณะกรรมการ คทช. เพื่อแกไขปญหาดังกลาวตอไป
๑.๒ ดําเนินการสํารวจจัดทําแผนที่แนบทายกฎกระทรวง
๑.๓ เรื่องจัดทําแนวเขต ใหพื้นที่สํารวจพื้นที่นันทนาการ ทั้งหมด ๖๕ หมูบาน ซึ่งทางสวนจะ
รวบรวมขอมูลแลวรายงานใหสํานักฯทราบตอไป
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของสวนจัดการที่ดินปาไม ในชวงเดือน มิถุนายน
๒.๑ ดําเนินการออกสํารวจพื้นที่ รับผิดชอบของชุดปฏิบัติก าร คทช. อนุ ๑ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน อําเภอตาพระยา จํานวน ๒ แปลง
ทานผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ไดกลาวเพิ่มเติม
๑. จากตัวเลขพื้นที่ปาสงวนในความรับผิดชอบของสํานักฯ จากการตรวจสอบแลว มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ไร โดยประมาณ ซึ่งจากเดิมในการรายงานผูตรวจกรมปาไม มีพื้นที่ ๘๒๐,๐๐๐ ไร

ใหศูนยปาไม...

-๘ใหศู นย ป าไม ทุก ศู นย ยึ ดข อ มู ล พื้ นที่ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ไร ในการดํา เนิน งาน และให สวนจัดการที่ ดินป าไม
ดําเนินการสงขอมูลให ศูนยปาไม และหนวยปองกันและพัฒนาทราบตอไป
๒. พื้นที่ปาสงวน และพื้นที่ RF ถาผูถือครอง มีที่ดินที่อื่นในความครอบครอง ถาไมแจง ชุด
ปฏิบัติการ คทช. จะตองดําเนินการขอคืนพื้นที่ และเมื่อพิสูจนที่ดินในเอกสารใบแจงการครอบครองที่ดิน (สค. ๑)
ถาราษฎรรายใดละทิ้งการทําประโยชนมากกวา ๑ ป จะตองดําเนินการขอคืนพื้นที่
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สวนสงเสริมการปลูกปา (นายเทียนชัย ตรีชิต ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา)
๑. ไดรับการประสานจากสํานักวิจัย เรื่องการสนับสนุนเมล็ดพันธไมใหกับชุมชน โดยใหสํานัก
ฯ ดําเนินการสํารวจชุมชนที่ตองการเมล็ดพันธไม
๒. การประชาสั ม พั นธ ก ารแจกจ า ยกลา ไม แนะนํ า การแจกจ ายกล า ไม คํ าแนะนํ าของ
เจาหนาที่ในการแจกจ ายกลา ต องยิ้ มแยม กลาววาจาคําพูดสุภาพ การแตง กายสุภาพเรียบรอย และการ
ดําเนินการแจกจายใหเ ปนไปตามระเบียบการแจกจายกลาไม ๒๕๖๒ และการดําเนินการแจกจายกลาไม
สามารถดําเนินการแจกจายไดตามจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนพื้นที่
๓. หามปฏิเสธการแจกจายกลาไม และถาในวันที่แจกไมสามารถดําเนินการแจกกลาไมได ให
นัดหมายผูที่ขอมารับกลาในวันอื่น
๔. ใหจัดจุดบริการผูมาขอรับกลาไม เชน ศาลา จุดบริการน้ําดื่ม ชาและกาแฟ
๕. การปลูกฟนฟูสภาพปา ตามมาตรา ๒๕ ใหหนวยปองกันและพัฒนาปาไมทุกหนวยเรงรัด
รายงาน
พื้นที่ที่เ จรจาขอคืนที่พ รอมในการปลูก ฟนฟูปา ในป ๒๕๖๓ ซึ่ง ทางสวนขอใหร วบรวมสง
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ สวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร เลิศลักขณาวงศ ผูอํานวยการ
สวนพระราชดําริ และกิจการพิเศษ)
๑. แจงผูอํานวยการศูนยปาไม ทางสวนจะชวยเรงรัด หัวหนาโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่รอยตอ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดสระแกว และจังหวัดฉะเชิงเทราใหดําเนินการตามหนาที่ให
เรียบรอย
๒. ดําเนินการประสานสํานักวิจัย เรื่องรุกขกร เพื่อมาชวยดูแลตนไมทรงปลูกที่ลม ซึ่งขณะนี้
ทานผูวาราชการจังหวัดไดเซ็นใหดําเนินการเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ ศูนยปาไมสระแกว (นายสมศักดิ์ จันทนะ ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. วันที่ ๑๔ มิถุนายน เปนตัวแทนสํานักฯ เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปราบปราม ดาน

ทรัพยากร...

-๙ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสระแกว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแกว
๒. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปา
จังหวัดสระแกว โดยมีนายวิทยา วาสนารวยรุง หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเขาฉกรรจ รวมชี้แจงในที่
ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสระแกว
๓. วันที่ ๒๗ มิถุนายน เปนตัวแทนสํานักฯ เขารวมประชุมคณะรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัด
สระแกว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแกว
ดานการปองกันรักษาปา
๑. มีคดีจํานวน ๕ คดี พบผูตองหาจํานวน ๕ ราย แบงเปนคดีไมทั้งหมด ๓ คดี ปริมาตรไม
๖.๘๒ ลูกบาศกเมตร และคดีบุกรุก ๒ คดี พื้นที่บุกรุก ๑ ไร ๒ งาน ๓๕ ตารางวา ไมพบอุปกรณในการกระทําผิด
ด า นการส ง เสริ ม ปลู ก ป า โครงการปลู ก ไม เ ศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราและพื้ น ที่
เกษตรกรรม และโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ระยะที่ ๒ ไดพื้นที่ครบ
ตามเปาหมาย
ดานการจัดการปาชุมชน
๑. การจัดตั้งปาชุมชน ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจํานวน ๔ หมูบาน อยูในขั้นตอนเสนอ
องคการบริหารสวนตําบล และนายอําเภอในทองที่ จํานวน ๒ หมูบาน รวมจํานวน ๖ หมูบาน
๒. การตออายุปาชุมชน ดําเนินการเรียบรอยแลวจํานวน ๔ หมูบาน ผานองคการบริหารสวน
ตําบล และนายอําเภอในทองที่ และอยูในระหวางดําเนินการ จํานวน ๑ หมูบาน อยูในขั้นตอนเสนอองคการ
บริห ารสว นตํา บลและนายอํา เภอ จํา นวน ๒ หมูบา น และอยูร ะหวางดําเนินการนัด ทําประชาคม และ
ตรวจสอบพื้นที่ จํานวน ๘ หมูบาน รวมทั้งสินจํานวน ๑๕ หมูบาน
ดานการจัดการที่ดินปาไม
๑. ดําเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีออกโฉนดที่ดินรวมกับหัวหนา
หนวยปองกันและพัฒนาปาไมวัฒนานครและอรัญประเทศ จํานวน ๓ ราย
ดานการอนุญาต
๑. รวมกับเจาหนาที่สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสระแกว หัวหนาหนวย
ปองกันรักษาปาในพื้นที่ ตรวจสอบการดําเนินการของผูรับอนุญ าตอุตสาหกรรมไม ทอ งที่จังหวัดสระแกว
จํานวน ๔ ราย ไมพบผูกระทําผิด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ ศูนยปา ไมนครนายก (นายพงศพีระ วงศคํา ลือ ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายกรวมจํานวน ๘ ราย ประกอบดวย
๑.๑ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
จํานวน ๔ ราย
๑.๒ โรงคาไมแปรรูป
จํานวน ๑ ราย
๑.๓ โรงคาสิ่งประดิษฐ
จํานวน ๓ ราย

๒. ระวังชี้...

- ๑๐ ๒. ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน จํานวน ๒ ราย
๓. เขารวมจัดกิจกรรมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มและความปรองดอง
สมานฉันท ใหประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๙ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดเนินสะอาด หมูที่ ๑๐
ตําบลเขาเพิ่ม อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายณัฐพงศ ศิริชนะ ผูวา
ราชการจังหวัดนครนายก เปนประธานในพิธี
๔. ไดรวมกับหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก, กรมที่ดินจังหวัดนครนายก, กรมเจา
ทา,กอ.รมน. จังหวัดนครนายก และเจาหนาที่ของรัฐ รวมตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน (แมน้ํานครนายกและ
คลองวังสะพุง) ณ สวนคุณเล็ก หมูที่ ๒ ตําบลสาลิกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๒
๕. ไดรวมกับหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก และกํานัน ผูใหญบาน รวมตรวจสอบ
พื้นที่รองเรียนการบุกรุกพื้นทีส่ าธารณะประโยชน ณ บริเวณอางเก็บน้ําคลองกลาง หมูที่ ๓ ตําบลนาหินลาด อําเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะทํางานมีมติใหออกจากพื้นที่
๖. เขารวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยของจังหวัดนครนายก จํานวน ๑ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗. เขารวมประชุมเตรียมการรั บเสด็ จ “สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับราชองครักษในพระองคและสวนราชการที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งที่ประชุมไดมอบภารกิจ ใหศูนยปาไมนครนายก เตรียมพรอมจัด
หนวยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแกไขเหตุเฉพาะหนาและเหตุการณฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น และทางศูนยปาไมนครนายกไดขอ
กําลังสนับสนุน จํานวน ๑ ชุด ประมาณ ๕ – ๗ นาย เพื่อชวยในการปฏิบัติภารกิจ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๘ ศู นย ป า ไม ฉ ะเชิ ง เทรา (นางสาวนฤมล นุ ช เปลี่ ย น ผู อํ า นวยการศู นยป า ไม
ฉะเชิงเทรา) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจํานวน ๑๗ ราย ประกอบดวย
๑.๑ โรงงานแปรรูปเพื่อประดิษฐกรรม
จํานวน ๘ ราย
๑.๒ โรงคาไมแปรรูป
จํานวน ๒ ราย
๑.๓ โรงคาสิ่งประดิษฐ
จํานวน ๖ ราย
๒. ดํ า เนิ น การตรวจตั้ ง โรงค า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๑ ราย
๒. วั นที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมประชุม เชิง ปฏิบัติก าร แนวทางการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. เขารวมจัดกิจกรรมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จํานวน ๑ ครั้ง
เพื่อประชาสัมพันธและตอบขอซักถามเกี่ยวกับการปาไม และดําเนินการแจกกลาไม จํานวน ครั้งละ ๒๐๐ กลา
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มัสยิตฮัลอัชอาร หมูที่ ๒ ตําบลสิงโตทอง อําเภอบางน้ําเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. วันที่ ๑๕...

- ๑๑ ๔. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทํากิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งดําเนินการปลูกซอม และบํารุงรักษา
ตนไมบริเวณรอบอางเก็บน้ําคลองสียัด รวมกับเจาหนาที่ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
หนวยปองกันและพัฒนาปาไมทาตะเกียบ เจาหนาที่ทหารพราน กองรอยทหารพราน ที่ ๑๓๐๖ (หนองคอก)
เจาหนาที่ฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๑ (เขากา) และบริษัท เอซีจี จํากัด
๕. วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมสังเกตการณ การตรวจสอบรายชื่อราษฎร ตามโครงการ คทช.
ทองที่อําเภอทาตะเกียบ และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมสังเกตการณ การตรวจสอบรายชื่อราษฎร ตาม
โครงการคทช. ทองที่อําเภอสนามชัยเขต ของสํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการปองกันรักษาปา
๑. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการทวงคืนผืนปา ซึ่งมีเปาหมาย ๘๐๐ ไร ดําเนินการแลวจํานวน
๖๑๔ ไร ๒ งาน ๔ ตารางวา แบงเปน พื้นที่จากการเจรจาทวงคืน จํานวน ๕๐๙ ไร ๖๘ ตารางวา และพื้นที่
ดําเนินคดี จํานวน ๕ ไร ๒ งาน ๔ ตารางวา
๔.๙ ศูนยปาไมปราจีนบุรี (นายเสรี เกาะดี ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี) รายงานผล
การปฏิบตั ิงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ดานการปองกันรักษาปา มีคดีไม จํานวน 1 คดี ไมพบผูตองหา พบไมทอน เปนไมพะยูง
จํานวน 7 ทอน ปริมาตร 0.85 ลูกบาศกเมตร
๒. ขอขอบคุณหัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหนาโครงการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่หวยโสมงอันเนื่อ งมาจากพระราชดําริ พื้นที่ ๑ - ๕ จัง หวัดปราจีนบุรี ในการ
สนับสนุน กลาไมใหทางศูนยปาไมปราจีนบุรีดําเนินการแจกจายผูมาขอรับกลาไมที่ศูนย
๓. ดําเนินการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณของหนวยงานของศูนยปาไมปราจีนบุรี
๔. ตัวชี้วัดพื้นที่ปาไม ทวงคืน ศูนยปาไมปราจีนบุรีมีพื้นที่เปาหมาย จํานวน ๖๐๐ ไร ซึ่งได
ดําเนินการแลว จํานวน ๓ ไรโดยประมาณ จากการตรวจสอบของหนวยงานของศูนยพบวาไมมีพื้นที่บุกรุกใหม
เพิ่มเติม เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของชุดปฏิบัติการ คทช. ของหนวยปองกันและพัฒนาปาไมใน
พื้นที่ ซึ่งทางศูนยอาจจะไมไดจํานวนพื้นที่ครบตามจํานวนพื้นที่เปาหมายกําหนดไว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๑. ใหศูนยปาไมนครนายกประสานจังหวัดนครนายกทําหนังสือขอสนับสนุนเจาหนาที่ใหการ
ถวายการอารักขา และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มาที่สํานักฯ
๒. ใหศูนยปาไมทุกศูนยจัดประชุมประจําเดือนในสัปดาหแรกของเดือน แลวนําเรื่องเขาประชุม
สํานักฯ ในสัปดาหที่สองของเดือนตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น (ถามี)
๑. แจงใหทราบ หลังที่เจาหนาที่อนุญ าตใหใชป ระโยชนพื้นที่ปาสงวนรายใหญๆ ตั้ง แตป
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ นั้ น ได แก กองทัพ บกสระแกว (ปอ งกันตนเอง ชายแดน) ๑๓ หมูบาน ๑๓ พื้นที่

ซึ่งไดรับการแจง...

- ๑๒ ซึ่งไดรับการแจงไปแลวเบื้องตนนั้น ขอใหทุกหนวยเรงดําเนินการ ถามีชาวบานอยูในพื้นที่ที่กองทัพบกขอใช
พื้นที่ ใหทุกหนวยสํารวจพื้นที่ของสวนกิตติที่ครบกําหนดการขอใชพื้นที่แลว ใหนําพื้นที่มาดําเนินงานรวมกับ
องคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อทําเปนปาเศรษฐกิจ ใหทุกหนวยสํารวจพื้นที่ RF ที่มีการเขาครอบครองของสวน
กิตติ ที่ดําเนินการกอนการไดรับอนุญาต
๒. ใหศูนยปาไมทุกศูนย ศึกษาพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดทําบัญชีที่ตั้ง พิกัด
ของงานโรงค าในพื้ นที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบ ระบุ วัตถุป ระสงคในการจัด ตั้ง และวัต ถุดิบ เนื่อ งจากหลัง การแกไ ข
พระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่มีการดําเนินการแปรรูป ในกิจการอาจมีการแอบแผงมีไมที่ไมไดขึ้นทะเบียนเขาไป
๓. กรณีตนไมลม จากพายุ ใหท างหนวยจัดเจาหนาที่และเลื่อ ยโซยนต เขาดําเนินการให
ถูกตองตามระเบียบ และเลื่อยโซยนตที่ใช ใหดําเนินการขอใชใหเรียบรอย
๔. ใหสวนปองกันรัก ษาปาและควบคุม ไฟปา และหนวยงานภาคสนาม สํารวจเลื่อ ยที่คดี
สิ้นสุดแลว
๕. ศูนยปาไมสระแกว และกองกําลังบูรพาที่ ไดเขารวมกิจกรรม ณ เขาชองแคบ อําเภอคลองหาด
ไดจัดกิจกรรมคลินิกปาไมเคลื่อนที่ และจัดใหมีการแจกกลาไมใหประชาชนที่เขารวมงาน
๖. สวนจัดการที่ดินปาไม แนะนําใหหนวยงานภาคสนามใชโปรแกรม Google Earth เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหรวดเร็วขึ้น ในการดูขอบเขตพื้นที่ปาสงวนวาอยูในบริเวณพื้นที่ ตําบล
อําเภอ จังหวัดใด โดยใหหนวยงานภาคสนามดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Google Earth ทางสวนจะดําเนินการ
สงขอบเขตพื้นที่สงใหใน LINE ของหนวย เพื่อใชในการปฏิบัติงานเบื้องตน
๗. ขอกําลัง จากหนวย จํานวน ๘๐ ราย เพื่อ เขารวมงาน กิจ กรรมปลูก ปาตามโครงการ
“ผืนปาอาเซียน” ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะสวนกลางของหมูบาน เขาชองแคบ หมูที่ ๑๒ ตําบลคลองหาด
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....................................................ผูจดรายงานการประชุม
( นางสาววิชุดา เหลามะลึก )
นักวิชาการปาไม

ลงชื่อ......................................................ผูต รวจรายงานการประชุม
( นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ )
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ

