


รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ 

เมื่อ วันอังคาร ที ่๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมป่าในเมืองเขาอีโต้ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ผู้มาประชุม 
1 นายธวัชชัย  วิจิตร์วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

2 นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้ 

3 นายเทียนชัย  ตรีชิต ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

4 นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย 

5 นายเสรี  เกาะดี ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

6 นายเกียรติศักดิ์ ปรีดา ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก 

7 นายธีรวัฒน์ อ่อนส าลี ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี 

8 นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา 

9 นายอภิรักษ์  คชินทร ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว 

10 นายเทียนชัย  ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว 

1๑ นายชัยนันต์  อ่ิมเจริญ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป. ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

  
หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตาม ม.๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพ้ืนที่บุกรุก) ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี 

1๒ นายสมชาย  จิตร์สงวน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปราจีนบุรี 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๑ (เขาอีโต้) 

1๓ นายอดิศร วงษ์พันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๑ (ลาดกระทิง) 

๑๔ นายวิพากย ์ เตชเบญจรงค์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองฉะเชิงเทรา 

๑๕ นายเจริญ  ขุนทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๑ (ลาดกระทิง)  

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๔ (ทุ่งพระยา) 

๑๖ นายอาคม  ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๗ (หลุมตาสังข์) 

๑๗ นายอดิศักดิ ์ บรรณสาร หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว 

  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑ (บ้านแก้ง) 

๑๘ นายจรัส  ยิ่งยงค ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓ (หนองน้ าใส) 

 
/๑๙ นายวิทยา... 
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๑๙ นายวิทยา  วาสนารวยรุ่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์ 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๔ (เขาฉกรรจ์) 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๖ (ท่าเต็นท์) 

๒๐ นายวีรวัฒน์  ศิวะบวร หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๘ (เขาไผ่) 

2๑ นายณัฐวุฒิ  วิงวอน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์ 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๕ (วังสมบูรณ์) 

2๒ นายยงยุทธ  มารยาท หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเย็น 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๗ (ไพรจิตร) 

2๓ นายธัญพิสิฐ  พรมพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑๑ (เขาสะแกกรอง) 

๒๔ นายประสาท  เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกสูง 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก. ๒ (หนองแวง) 

  
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก. ๑๒ (ป่าไร่) 

๒๕ นายกฤษณะ  เอ่ียมศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช. ๖ (นายาว) 

๒๖ นางสาววิภาวี  สินสืบผล หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส่วนอ านวยการ 

๒๗ นายอิสรพงศ์ กุลไทย หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รอยต่อ ๕ จังหวัด  

  (ภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๘ นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี 

  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปจ. ๕ (ทุ่งโพธิ์) 

๒๙ นายเกรียงศักดิ์ เรืองเกิด  แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก 

๓๐ นางสาวโสภี พวงโลก นักวิชาการเงินและบัญชี 

๓๑ นางสาววิชุดา เหล่ามะลึก นักวิชาการป่าไม้ 

๓๒ นางสาวศิริลักษณ์ คงกล่อม นักวิชาการเผยแพร่ 

๓๓ นางสาวรัตน์ติยา อุดมญาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 

๓๔ นางสาวภัทรินทร์ แก้วกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๓๕ นางสาวพัชรา เลิศจะบก เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ประธานฯ โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๙ สาขา

ปราจีนบุรี กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑. ประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน
ในช่วงที่ผ่านมา 

๒. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี สั่งการส่วนจัดการป่าไม้
ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้ของกลางในคดีป่าไม้ ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน และให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วยด าเนินการส่งบัญชีปริมาตร
ไม้และจ านวนไม้ของกลางให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวทราบ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบไม้ของกลางโดยเร็วต่อไป และสั่งการให้ตรวจเช็คไม้ของกลางถ่ายภาพไม้ของกลาง แนบ
ส าเนาคดีทุกครั้งที่ด าเนินการ ให้ศูนย์ป่าไม้และฝ่ายป้องกันรักษาป่าเร่งรัดให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย
ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ที่จับกุมด าเนินคดีและเป็นสภาพพ้ืนที่  ที่ด าเนินคดีสภาพเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า และให้
ส ารวจพ้ืนที่ที่ปล่อยทิ้งร้างไม่ได้เข้าท าประโยชน์แล้วในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้รายงานข้อมูลพ้ืนที่มาที่ส านักฯ เพ่ือ
จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(ไม่มี) เนื่องจากประชุมครั้งแรก 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๓  ติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๓.๑ การติดตามผลการด าเนินงานของส่วนอ านวยการ (นายเสรี เกาะดี ผู้อ านวยการส่วน
อ านวยการ)  
  ๑. เร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่ในระบบ e-petition และในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
กรมป่าไม้ ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี จ านวน ๑๓ เรื่อง อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ จ านวน ๙ เรื่อง ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว จ านวน ๒ เรื่อง ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี จ านวน ๑ 
เรื่อง และอยู่ในความดูแลของชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป. ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
ปจ.๕ (ทุ่งโพธิ์)และศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี จ านวน ๑ เรื่อง  ให้รายงานความก้าวหน้าให้ส านักฯ ทราบ ทุก ๑๕ วัน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนรายงานความก้าวหน้า
ให้ส านักฯ ทราบ ทุก ๑๕ วัน 

 
 
 
 
 

/๓.๒ ส่วนจัดการป่าไม้... 
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๓.๒ ส่วนจัดการป่าไม้ (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าไม้)  
๑. เร่งรัดด าเนินการทวงคืนผืนป่าและการด าเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ   

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ของส านักฯ ให้ได้ตามเป้าหมายกรมป่าไม้ก าหนด  
๒. ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วยด าเนินการจัดท าบัญชีปริมาตรไม้และจ านวน           

ไม้ของกลาง ประกอบภาพถ่ายส่งให้ศูนย์ป่าไม้รวบรวมส่งข้อมูลให้ส่วนทราบ เพ่ือรายงานกรมป่าไม้ต่อไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

๓.๓  ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  (นายเทียนชัย  ตรีชิต ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้)  
๑. ฝ่ายจัดการป่าชุมชนได้ประสานศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ และเครือข่ายป่าชุมชน จัดประชุม

พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 
2563  เวลา 09.00 น. เพ่ือรายงานกรมป่าไมท้ราบภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๒. จากการประชุม VDO conference เรื่องการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ถูกไฟไหม้ ของเครือข่าย
ไฟป่า ในที่ประชุมได้กล่าวถึงการก าหนด TOR จ้างบุคลลากรปลูกฟ้ืนฟูป่าเบื้องต้นว่า จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับ
เงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรนา (COVID 2019)  

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
ขอให้ศูนย์ป่าไม้ด าเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแปลงมาที่ส านักฯ เพ่ือด าเนินการ   
ออกค าสั่งต่อไป 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๙ สาขา
ปราจีนบุรี ได้สั่งการหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ดูแลพ้ืนที่ที่กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกพืชอาหารช้าง สร้าง
แหล่งอาหารช้างป่า น าช้างกลับสู่ป่า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือแก้ปัญหาให้ชุมชน ณ บริเวณอ่าง
เก็บน้ าวราวุธ และ อ่างเก็บน้ าจตุพร ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ต าบลท่ากระดาน 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ และให้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานี
ด าเนินการจัดคิวหรือจองคิวให้แก่ผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ โดยให้นัดวันและแจ้งผู้ขอรับกล้าไม้ให้เดินทางมาในวัน
เวลาดังกล่าว และกล้าไม้ที่ด าเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต้องเป็นกล้าไม้ที่สูงกว่า ๓๐ เซนติเมตร ในกรณี
เป็นกล้าไม้โตเร็ว และสูงกว่า ๒๕ เซนติเมตร ในกรณีเป็นกล้าไม้โตช้า โดยกล้าไม้ต้องผ่านการท าให้แกร่งได้แก่ 
การเปิดให้กล้าไม้ได้รับแสง ขยับถุงเพ่ือไม่ให้รากของกล้าไม้ลงดินและสะดวกแก่การขนย้ายกล้าไม้ และให้
ประชาชนผู้มาขอรับกล้าไม้ตอบแบบส ารวจความต้องการกล้าไม้และแบบส ารวจความคิดเห็นในการได้รับ
บริการขอรับกล้าไม้ ส่งให้ส านักฯทราบ ทุกวันที่ ๒๕ และได้สั่งการให้ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้ทุกหน่วย ด าเนินการส ารวจพื้นที่ปลูกป่า พื้นที่โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(คทช.) พ้ืนที่ไฟไหม้ และพ้ืนที่ป่าทวงคืนได้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด าเนินการจัดท า Shape file เพ่ือรายงานผู้ว่า
ราชการของแต่ละจังหวัด และรายงานกรมป่าไม้ต่อไป  

๓.๔  ส่วนวิชาการและกฎหมาย (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย) 
ตามที่ท่านผู้อ านวยการส านักฯ ได้มอบหมายให้ส่วนวิชาการและกฎหมายด าเนินการดูแลต้นไม้

บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ทางส่วนวิชาการและกฎหมายได้ประสานรุกขกรของกรมป่าไม้เข้าไป
ด าเนินการดูแลต้นไม้ แต่เนื่องจากรุกขกรของกรมป่าไม้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ด าเนินการ ทางส่วนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่   
รุกขกรของส านักฯ เข้าไปด าเนินการดูแลต้นไม้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีเสร็จสิ้นแล้ว และหากมี
หน่วยงานใดประสานขอให้ดูแลต้นไม้ สามารถประสานขอให้ทางส่วนเข้าไปด าเนินการได้ ปัญหาในการด าเนินการ
ได้แก่ ขาดอุปกรณ์ในการด าเนินการ 

 
/มติที่ประชุม... 



- ๕ - 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี    

ได้แจ้งว่าทางกรมป่าไม้ก าลังด าเนินการจัดอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ให้ส านัก ฯ จ านวน ๑ ชุด เพ่ือใช้ด าเนินการ      
ในการดูแลรักษาต้นไม้ของรุกขกรต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๔.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายของส่วนอ านวยการ (นายเสรี เกาะดี ผู้อ านวยการส่วน
อ านวยการ)  

๑. สรุปงบประมาณรวมทั้งส านักฯ จ านวน ๗๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๙,๑๔ 
ล้านบาท กัน PO จ านวน ๓๗.๔๒ ล้านบาท (เบิกจ่ายรวมกัน PO จ านวน ๕๖.๕๖ ล้านบาท) สรุปงบประมาณ
คงเหลือ ๑๙.๒๒ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของส านักฯ ๒๕.๒๖ เปอร์เซ็นต์ ร้อยละเบิกจ่ายรวมกัน PO 
ร้อยละ ๗๖.๖๔ เปอร์เซ็นต์  

๒. สรุปงบประมาณรวมทั้งของส่วนอ านวยการ จ านวน ๒.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๐.๘๙ ล้านบาท กัน PO จ านวน ๐.๗๘ ล้านบาท (เบิกจ่ายรวมกัน PO จ านวน ๑.๖๗ ล้านบาท) สรุปงบประมาณ
คงเหลือ ๐.๙๒ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของส่วนอ านวยการ ๓๔.๑๙ เปอร์เซ็นต์ และเบิกจ่ายรวม   
กัน PO ร้อยละ ๖๔.๓๘ เปอร์เซ็นต์  

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 
ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม  

๔.๒ การติดตามผลการเบิกจ่ายของส่วนจัดการป่าไม้ (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อ านวยการ
ส่วนจัดการป่าไม้)  

สรุปงบประมาณของส่วนจัดการป่าไม้ จ านวน ๗.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓.๐๔ 
ล้านบาท ไม่มียอดเงินกัน PO สรุปงบประมาณคงเหลือ ๔.๐๘ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของ        
ส่วนจัดการป่าไม ้๔๒.๗๒ เปอร์เซ็นต์  

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 
ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม  

๔.๓ การติดตามผลการเบิกจ่ายของส่วนส่งเสริมการป่าไม้  (นายเทียนชัย  ตรีชิต 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้)  

สรุปงบประมาณของส่วนส่งเสริมการป่าไม้ จ านวน ๓.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๑.๑๙ ล้านบาท กัน PO จ านวน ๐.๓๓ ล้านบาท (เบิกจ่ายรวมกัน PO จ านวน ๑.๕๒ ล้านบาท) สรุป
งบประมาณคงเหลือ ๒.๔๗ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ๒๙.๗๘ เปอร์เซ็นต์ 
และเบิกจ่ายรวมกัน PO ร้อยละ ๓๘.๑๔  เปอร์เซ็นต ์

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 
ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม  

๔.๔ การติดตามผลการเบิกจ่ายของส่วนวิชาการและกฎหมาย (นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ 
ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย) 

สรุปงบประมาณของส่วนวิชาการและกฎหมาย จ านวน ๕๐,๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๓๙,๓๒๖ บาท ไม่มียอดเงินกัน PO สรุปงบประมาณคงเหลือ ๑๐,๖๗๔ บาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของ   
ส่วนวิชาการและกฎหมาย ๗๘.๖๕ เปอร์เซ็นต ์

 
/มติที่ประชุม… 



- ๖ - 
มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 

ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม  

๔.๕ การติดตามผลการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี  (นายธีรวัฒน์ อ่อนส าลี 
ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไมป้ราจีนบุรี)  

สรุปงบประมาณของศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี จ านวน ๑๗.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๓.๕๕ ล้านบาท กัน PO จ านวน ๑๑.๓๔ ล้านบาท (เบิกจ่ายรวมกัน PO จ านวน ๑๔.๘๙ ล้านบาท) สรุปงบประมาณ
คงเหลือ ๒.๕๘ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี ๒๐.๓๐ เปอร์เซ็นต์ และเบิกจ่าย
รวมกัน PO ร้อยละ ๘๕.๒๑เปอร์เซ็นต ์

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 
ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม  

๔.๖ การติดตามผลการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้สระแก้ว (นายอภิรักษ์ คชินทร ผู้อ านวยการ
ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว)  

สรุปงบประมาณของศูนย์ป่าไม้สระแก้ว จ านวน ๑๗.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕.๕๔ 
ล้านบาท กัน PO จ านวน ๗.๖๗ ล้านบาท (เบิกจ่ายรวมกัน PO จ านวน ๑๓.๒๑ ล้านบาท) สรุปงบประมาณ
คงเหลือ ๔.๒๘ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ๓๑.๖๖ เปอร์เซ็นต์ และเบิกจ่าย
รวมกัน PO ร้อยละ ๗๕.๕๓เปอร์เซ็นต ์

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 
ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม  

นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง ตามที่ได้มีค าสั่งให้ท าหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ฯ ป่ารอยต่อ ๕ 
จังหวัด (ภาคตะวันออก) จ.สระแก้ว ขณะนี้หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ฯ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
จ.สระแก้ว (เดิม) ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานในความรับผิดชอบให้ครบถ้วน  

นายอิสรพงศ์ กุลไทย แจ้งว่า จะด าเนินการส่งมอบงานของโครงการอนุรักษ์ฯ ป่ารอยต่อ ๕ 
จังหวัด (ภาคตะวันออก) จ.สระแก้ว ให้ครบถ้วนโดยด่วนต่อไป 

๔.๗ การติดตามผลการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา)  

สรุปงบประมาณของศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา จ านวน ๒๖.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๔.๐๑ ล้านบาท กัน PO จ านวน ๑๖.๔๓ ล้านบาท (เบิกจ่ายรวมกัน PO จ านวน ๒๐.๔๔ ล้านบาท) สรุปงบประมาณ
คงเหลือ ๕.๖๗ ล้านบาท สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา ๑๕.๓๖ เปอร์เซ็นต์ และเบิกจ่าย
รวมกัน PO ร้อยละ ๗๘.๒๙เปอร์เซ็นต ์

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และข้อมูล PowerPoint ที่ฝ่ายแผนงาน 
ติดตามและประเมินผล น าเสนอในที่ประชุม ผู้อ านวยการส านักฯ ขอให้เร่งรัดด าเนินงานและการเบิกจ่าย
โครงการอนุรักษ์ฯ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) จ.ฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จ  

นายอิสระพงศ์ กุลไทย แจ้งว่าจะเร่งรัดในการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการฯ โดยด่วนต่อไป 

 
 
 
 

/๔.๘ การติดตาม... 
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