รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวนทุกสวน หัวหนาหนวยงาน หัวหนาหนวยงานสวนกลาง ขาราชการและเจาหนาที่
สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒
เมื่อ วันจันทร ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วนพุทธอุทยานน้ําตกเขาอีโต ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต
ผูมาประชุม
๑. นายธวัชชัย วิจิตรวงษ
๒. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์
๓. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย
๔. นายเทียนชัย ตรีชิต
๕. นายธีรวัฒน ออนสําลี
๖. นายเสรี เกาะดี
๗. นายสมศักดิ์ จันทนะ
๘. นายพงศพีระ วงศคําลือ
๙. นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
๑๐. นายเขษม เนียมเนตร
๑๑. นางสาววิภาวี สินสืบผล
๑๒. นายเทียนชัย ปรีดา

๑๓. นายสมชาย จิตรสงวน

ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ประธาน
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๗
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม
ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี
ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว
ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก
ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ทากระบาก ที่ 1 จังหวัดสระแกว
หั วหน าหน วยฟ นฟู สภาพป าสงวนแห งชาติ ป าแก งดิ นสอ ป าแก งใหญ และ
ปาเขาสะโตน ที่ 7 จังหวัดสระแกว
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาทากระบาก จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2507 และ พื้นที่บุกรุก ที่ 1)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ที่ 4, 5, 6 และ 7
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ที่ 1, 2, 3 และ 4
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา จังหวัดสระแกว
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําตกเขาอีโต ที่ ๑ จังหวัด
ปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ 5
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ปจ.๑ (เขาอีโต)

๑๔. นายชัยนันท...

๑๔. นายชัยนันท อิ่มเจริญ

๑๕. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร
๑๖. นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์

๑๗. นายณัฐวุฒิ วิงวอน

๑๘. นายวิทยา วาสนารวยรุง

๑๙. นายวีรวัฒน ศิวะบวร

-๒หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมกบินทรบุรี
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ปจ.๕ (ทุงโพธิ์)
หัวหนาสวนปาหวยไครจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระแกว
หัวหนาแปลงปลูกปาวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2554 อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไครที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาหน วยฟนฟูสภาพปาสงวนแห งชาติ (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ป าสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไคร จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองสระแกว
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.1 (บานแกง)
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมอรัญประเทศ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.12 (ปาไร)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.2 (หนองแวง)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือที่ 1, ๒ และ ๓
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมโคกสูง
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือ จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๖
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวัฒนานคร
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๓ (หนองน้ําใส)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.6 (นายาว)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๔
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม เขาฉกรรจ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๔ (เขาฉกรรจ)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๖ (ทาเต็นท)
หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมศูนยปาไมสระแกว
หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษสระแกว
หั ว หน าหน ว ยฟ น ฟู ส ภาพปา (ตาม ม.25 แห ง พ.ร.บ.ป าสงวนแห งชาติ
พ.ศ.2507 และ พื้นที่บุกรุก ที่ 2)
หัวหนาแปลงปลูกปาสถานีเพาะชํากลาไมสระแกว
หัวหนาโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา ปาเขาฉกรรจ (บานเขาสามสิบ) จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมคลองหาด
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.8 (เขาไผ)

หัวหนาโครงการ...

๒๐. นายยงยุทธ มารยาท

๒๑. นายธัญพิสฐิ พรมพิทักษ
๒๒. นายอดิศร วงษพันธ

๒๓. นายอาคม ชาติกปริญญ

๒๔. นายเจริญ ขุนทอง

-๓หัวหนาโครงการทับทิมสยาม 02
หัวหนาโครงการทับทิมสยาม 05
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวังสมบูรณ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.5 (วังสมบูรณ)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ที่ 2
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ ปาปลาย
คลองหวยไคร และปาพระสทึง ที่ ๔ จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวังน้ําเย็น
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.7 (ไพรจิตร)
หัวหนาสวนปาเขาพลูหีบ(ปจ.12)
หัวหนาโครงการปลูกตนไมเพื่อบํารุงรักษาคูกั้นชางปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมตาพระยา
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๑๐ (หนองผักแวน)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๑๑ (เขาสะแกกรอง)
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
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมทาตะเกียบ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๓ (หนองคอก)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๗ (หลุมตาสังข)
หั ว หน าหน วยฟ น ฟู ส ภาพป าสงวนแห งชาติ ป าแควระบมและปาสียัด ที่
๑, ๓, ๘, ๑๑ และ ๑๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมสนามชัยเขต
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๔ (ทุงพระยา)
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ ๔
และ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาโครงการฟนฟู "เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เทิดไทองคราชัน"
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๕. นายกฤษณะ...

-๔–
๒๕. นายกฤษณะ เอี่ยมศิริ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๖ (นายาว)
ทําหนาที่หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด
ที่ ๑๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๖. นายอภิรักษ คชินทร
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ที่ 9
หัวหนาหนวยฟน ฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ
หัวหนาปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ที่ 1,3,6 และ 8
หั ว หน า ศู น ย ฟ น ฟู ส ภาพป า สงวนแห งชาติ ป า เขาฉกรรจ ป า โนนสาวเอ
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง จังหวัดสระแกว
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ
ปาเขาสะโตนที่ ๔ และ ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
๒๗. นายสมชาย เลาหะพิพัฒนชัย หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๒๘. นายอิศรพงศ กุลไทย
หัวหนาโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
จังหวัดสระแกว
๒๙. นายสมชาย ตั้งใจ
หัวหนาโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่หวยโสมงอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริพื้นที่ ๑ และ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี
หั ว หน า โครงการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ ร อยต อ ๕ จั ง หวั ด
(ภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ ๙
และ ๑๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๐. นางสาวพรพิมล จันทรสละ แทนผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
๓๑. นางสาวสรชา วงศพินิจ
แทนผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน
๓๒. นางสาววีรสุดา อัศวพงษภิญโญ นักวิชาการเผยแพร
๓๓. นางสาวโสภี พวงโลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๔. นางสาววิชุดา เหลามะลึก นักวิชาการปาไม
๓๕. นางสาวดลจรีย ศิลา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๓๖. นางสาวทิพวรรณ ศิริสาคร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๓๗. นางภัทรินทร แกวกอง
เจาหนาที่ธุรการ
๓๘. นางจินตนา ในวิกุล
เจาหนาที่ธุรการ
๓๙. นางสาวพัชรา เลิศจะบก เจาหนาที่ธุรการ

ผูไมเขารวมประชุม...

-๕–
ผูไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายบุญนํา รัตนมณฑ
ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน
๒. นายวิพากษ เตชะเบญจรงค หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองฉะเชิงเทรา
๓. นายสําฤทธิ์ สุขประเสริฐ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
๔. นายสุเทพ พุมเทศ
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายประสงค เกิดแกว
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดนครนายก
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดนครนายก
หัวหนาแปลงปลูกปาวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ จังหวัดนครนายก
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตรวงษ ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ป งบประมาณ ๒๕๖๒ กรมปาไมไดมีการปรับ เปลี่ยนโครงสรางหนวยงานของสํานั กฯ
ตามคําสั่งกรมปาไม ที่ ๓๓๓๕ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแบงงานภายในสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑ - ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไม (สาขา)
๑.๒ นายวราวุธ ศิ ลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มอบนโยบายการทํางานใหกับผูบริหารและเจาหนาที่จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อรับนําไปปฏิบัติ ไดแก
๑. หัวใจสําคัญในการทํางานของ ทส. อยูที่เจาหนาที่ระดับพื้นที่ที่ตองทํางานสัมผัสกับ
ประชาชนโดยตรง
๒. การทํางานของกระทรวงตองสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ
๓. อํ า นาจหน า ที่ ในการทํ า งานได ม าจากกฎหมายฉบั บ ต า งๆ มติ ครม. ระเบี ย บ
ขอบังคับ ดังนั้นตองมีการศึกษาใหรูและเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองไมใหเกิด
ขอผิดพลาด
๔. อย าใช อํานาจหน าที่ ในทางที่ ผิด กอใหเกิดความเดือดรอนกับ ประชาชน ต องใช
นิติศาสตรและรัฐศาสตรควบคูกันไป
๕. ไมยอมใหมีการบุกรุกปาไมและทองทะเล ขอใหจนท.ทํางานดวยความรักและหวง
แหนในทรัพยากร
๖. ใหศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางาน เชน UAV, Night Vision
และ etc
๗. ไมเนนพิธีรีตรอง ขอเนนผลงานที่เปนประโยชนตอประชาชน
๘. การทํางาน ขอใหคิดใหรอบคอบ ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ อยาใหเกิดชองวาง
หรือผลกระทบระหวางทาง
๙. การทํางานตองไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหัวขบวนและหางขบวน
พรอมทั้งขอให...

-๖พร อ มทั้ ง ขอให ทุ ก สํ า นั ก รวมถึ ง ทุ ก สาขาได นํ า นโยบายท า นรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปถายทอดใหครบถวนแลวนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลสัมฤทธิ์ในระดับสวน
ศูนยปาไมจังหวัด หนวยปองกันและพัฒนาปาไม และเจาหนาที่ในสังกัด ทั้งนี้ขอใหกระทําพิธีมอบธงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับศูนยปาไมจังหวัดทุกจังหวัด หนวยปองกันและพัฒนาปาไมทุกหนวย
เพื่อนําธงไปประดับไวในที่สํานักงาน เพื่อเปนสัญลักษณวาทุกสํานักพรอมที่จะปฏิบัติตามอยางเครงครัดและมี
แนวทางปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน
๑.๓ กรมปาไมกําหนดจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน”
วันรักตนไมประจําปของชาติ ณ บริเวณเขื่อนนฤบดินทรจินดา ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยกรมป าไมไดเรียนเชิญ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒
นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ หากมีการแกไขขอใหแจงใหสวนอํานวยการทราบ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๔.๑ สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนปองกัน
รักษาปาและควบคุมไฟปา)
มติที่ประชุม ๔.๒ สวนอํานวยการ (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ)
มติที่ประชุม ๔.๓ สวนจัดการปาชุมชน (นางสาวสรชา วงศพินิจ แทนผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน)
มติที่ประชุม ๔.๔ สวนจัดการที่ดินปาไม (นายธีรวัฒน ออนสําลี ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม)
๑. ทางส ว นจั ด การที่ ดิ น ได มี ง านเร ง ด ว นต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป น งานเร ง รั ด จั ด ทํ า แผนที่ ท า ย
กฎกระทรวง ทางสวนไดดําเนินการมอบหมายงานใหหนวยปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําแผนที่ทายกฎกระทรวง
ตามแผนงานตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว
๒. เรื่องรองเรียน...

-๗–
๒. เรื่องรองเรียนในพื้นที่ เกี่ยวกับการขอใชความเปนธรรมเรื่องที่ดินทํากิน ซึ่งผูอํานวยการ
สํานักฯ ไดมอบหมายใหทางสวนจัดการที่ดินติดตามและดําเนินงาน ทางสวนขอแจงใหศูนยปาไมและหนวยงาน
ในพื้นที่ทราบวาทางสวนไดจัดเจาหนาที่ลงพื้นที่ติดตามและขอความอนุเคราะหขอขอมูลในพื้นที่ เพื่อทางสวน
จะไดรวบรวมขอมูลรายงานกรมปาไมตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สวนสงเสริมการปลูกปา (นายเทียนชัย ตรีชิต ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา)
๑. การจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน” วันรักตนไม
ประจําปของชาติ เปาหมายมวลชน ๑,๐๐๐ ราย ทั้งนี้ทางสวนสงเสริมการปลูกปาขอเชิญประชุมแบงงาน ซึ่ง
รายละเอียด เวลาสถานที่ในการประชุม ทางสวนจะแจงใหทุกสวนและทุกศูนยปาไมทราบอีกครั้งหนึ่ง
๒. ขอใหหนวยงานที่จัดกิจกรรม รณรงคปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
พระบรมราชาภิ เษก “รวมใจไทย ปลู กต นไมเพื่ อแผ น ดิ น ” ขอความรว มมื อ ใหร ายงานตามแบบฟอรมมาที่
สวนสงเสริมการปลูกปา เพื่อทางสวนจะจัดทํารายงานสงกรมปาไมตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ สวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ (นางสาวพรพิมล จันทรสระ แทนผูอํานวยการ
สวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ)
มติที่ประชุม ๔.๗ ศูนยปาไมสระแกว (นายสมศักดิ์ จันทนะ ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว) รายงานผล
การปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
ดานการปองกันรักษาปา พบคดีจํานวน ๑ คดี เปนคดีไมทั้งหมด พบผูตองหาจํานวน ๑ ราย
พบอุปกรณ สําคัญคือ รถบรรทุก จํานวน ๑ คัน พบไมของกลางเปนไมพะยูงปริมาตร ๑.๓๔ ลูกบาศกเมตร
แบงเปนไมพะยูงทอน จํานวน ๕๗ ทอน ปริมาตร ๑.๐๙ ลูกบาศกเมตร และไมพะยูงแปรรูป จํานวน ๑๗ แผน
ปริมาตร ๐.๒๕ ลูกบาศกเมตร
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๘ ศูนยปาไมฉะเชิงเทรา (นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจํานวน ๑๔ ราย
๒. เข าร วมจั ดกิ จกรรมโครงการ “หน วยบํ าบั ดทุ กข บํ ารุงสุ ข สรางรอยยิ้ มใหประชาชน” ในรอบเดือน
กันยายน ไดจัดกิจกรรมจํานวน ๒ ครั้ง โดยไดดําเนินการแจกจายกลาไมจํานวนครั้งละ ๒๐๐ กลา ใหแกผูมาขอรับ
กลาไม ณ บริเวณวัดหนามแดง ตําบลหนามแดง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๙ ศูนยปาไมนครนายก...

-๘–
๔.๙ ศู น ย ป า ไม น ครนายก (นายพงศ พี ร ะ วงศ คํ าลื อ ผู อํ านวยการศู นย ป าไม นครนายก)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายกรวม จํานวน ๘ ราย ประกอบดวย
๑.๑ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
จํานวน ๗ ราย
๑.๒ โรงคาสิ่งประดิษฐ
จํานวน ๑ ราย
๒. ระหวางวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับหัวหนาหนวยปองกัน
และพัฒนาปาไมเมืองนครนายก และหัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พรอมเจาหนาที่
จํานวน ๙ ราย ไดเขาถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกร
รัศมีโชติฯ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวบูลยราชกุมาร เสด็จไปประทับแรม และทรงฝกทางทหารเบื้องตน ณ โรงเรียน
นายรอยพระจุลลอมเกลา ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และไดจัดกําลังเจาหนาที่พรอม
เลื่อยโซยนตเตรียมพรอมเกี่ยวกับเหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
๓. เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับศาลากลางจังหวัดนครนายก และหนวยพัฒนาปาไม
เมืองนครนายก รวมทํากิจกรรมจิตอาสา “โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนสาย ๓๓ แยกชางแยกศิลาทอง ถึงแยกเจริญผล อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๔. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับหัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก
และหัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พรอมเจาหนาที่จํานวน ๙ ราย ไดเขาถวายความ
ปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานการสัมมนาทางวิชาการ “๗๐ ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค.ศ. ๑๙๔๙” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และได
จัดกําลังเจาหนาที่พรอมเลื่อยโซยนตเตรียมพรอมเกี่ยวกับเหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
๕. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับ กอ.รมน จังหวัดนครนายก เจาหนาที่ฝายปกครอง
และเจ าหน าที่ ของรั ฐ ร วมประชุ มคณะทํ างานจั ดระเบี ยบผู ประกอบการที่ ให บริการด านการท องเที่ ยวจังหวั ด
นครนายกในพื้นที่คลองมะเดื่อ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสาลิกา ตําบลสาลิกา อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
๖. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับหัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก
และชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป. ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พรอมดวยเจาหนาที่ จํานวน ๙ นาย ไดเขาถวายความ
ปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เปนสวนพระองคไปทอดพระเนตรและดําเนินการโครงการความกาวหนาโครงการเกษตรรวมใจ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และไดจัดกําลังเจาหนาที่พรอมเลื่อยยนตเตรียมพรอมเกี่ยวกับเหตุการณฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น

๗. ในระหวางวันที่...

-๙–
๗. ในระหวางวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ไดเขารวมทํากิจกรรมกับ
ศาลากลา จังหวัดนครนายก และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง พรหมณี” ครั้งที่ ๓
กิจกรรมประกอบดวย จัดเก็บวัชพืช และผักตบชวาในลําคลอง เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไมปรับสภาพภูมิ
ทัศน และปลูกตนไมชายฝงคลองทั้งสองฝง ณ บริเวณคลองพรหมณี ตําบลทาชางและตําบลพรหมณี อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
๘. เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน
และปราบปรามการตัดไมทําลายปา ระดับจังหวัด(คปป.จ) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หองประชุมเขาใหญ
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก อําเภอเมืองนครนายก
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๑๐ ศูนยปาไมปราจีนบุรี (นายเสรี เกาะดี ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี) สรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. การตรวจปราบปรามผูกระทําผิดดานการปาไม พบคดีไม จํานวน ๑๑ คดี พบผูกระทําผิด
จํ านวน ๑๔ ราย พบอุ ป กรณ ก ระทํ าผิ ด ทุ ก รายการทั้ งสิ้ น จํ า นวน ๑๗ รายการ แบ งเป น คดี ไม ๑๐ คดี
พบผูตองหา จํานวน ๑๒ ราย พบไมทอนจํานวน ๑๐๐ ทอน ปริมาตร ๑๙.๐๖๕ ลูกบาศกเมตร เปนไมพะยูง
ท อน ๘๔ ท อ น ปริ ม าตร ๑๘.๔๘๕ ลู ก บาศก เมตร และดํ าเนิ น การยึ ดไม พ ะยู งแปรรูป จํ านวน ๑๕ แผ น
ปริมาตร จํานวน ๐.๔๒ ลูกบาศกเมตร และพบพื้น ที่ถูกบุ กรุกจํานวน ๑ คดี ผูตองหา ๒ ราย จํานวนพื้น ที่
ถูกบุกรุก จํานวน ๓ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา
๒. งานโครงการพระราชดํ าริทั้ ง ๕ โครงการ ไดดํ าเนิ น การตามแผนงานและดํ าเนิ น การ
เบิกจายตามงบประมาณเรียบรอยแลว
๓. งานปลูกปาและบํารุงปาไดการไดดําเนินการเสร็จสินแลว คงเหลือแปลงปลูกปาตามมาตรา
๒๕ จํานวน ๓๐๐ ไร จํานวน ๑ แปลง งบประมาณ ๘๗๗,๕๐๐ บาท ซึ่งทางสํานักฯ ไดดําเนิน การกันเงิน
เหลือมปเรียบรอยแลว
๔. การส งเสริ มป าชุ มชน ได ดํ าเนิ นการต ออายุ ป าชุ มชน พื้ นที่ เป าหมาย จํ านวน ๑๕ หมู บ าน
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน ๑๘ หมูบาน และไดดําเนินการจัดตั้งปาชุมชน พื้นที่เป าหมาย จํานวน ๑๕ หมูบาน
ดําเนินการเสร็จสินแลว จํานวน ๑๕ หมูบาน ตามเปาหมาย เสนทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปาชุมชน เปาหมายจํานวน
๑ แห ง ระยะทาง ๑ กิ โลเมตร ได ดํ าเนิ นเสร็ จสิ้นแล วตามเป าหมาย และโครงการปลู กพื ชสมุ นไพร จํ านวน ๕๐ ไร
ไดดําเนินเสร็จสิ้นแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น (ถามี)
มติที่ประชุม –

เลิกประชุม...

- ๑๐ –
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

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

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

