




รายงานการประชุม 
ผูอํานวยการสวน หัวหนาหนวยงาน หัวหนาหนวยงานสวนกลาง และขาราชการ 

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 
คร้ังท่ี  ๖/ ๒๕๖๒ 

เมื่อ วันอังคาร ท่ี  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ วนพุทธอุทยานนํ้าตกเขาอีโต  ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกเขาอีโต 

 
ผูมาประชุม 

๑. นายธวัชชัย  วิจิตรวงษ ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่๙  สาขาปราจีนบุรี ประธาน 
๒. นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  
๓. นายเทียนชัย ตรีชิต ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลกูปา 

หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที ่๑๗  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๔. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนปองกันรกัษาปาและควบคุมไฟปา 
๕. นายธีรวัฒน ออนสําล ี ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม 

หัวหนาโครงการปาในเมอืงเขาอีโต 
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าตกเขาอโีต จงัหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาโครงการวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบรุ ี
หัวหนาแปลงปลูกปา ทส. สัญจร ปลูกปา พลิกฟนผืนปาดวยพระบารม ี
 "โครงการรักแม รักษปา" อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุ ี
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ 
ปาเขาสะโตนที่ ๒ และ ๓ จังหวัดปราจนีบรุี  
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ  
และปาเขาสะโตน จงัหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จงัหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาแปลงปลูกปาสถานีเพาะชํากลาไมปราจีนบรุ ี
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๒ และ๗ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ ปาปลาย
คลองหวยไคร และปาพระสทึงที่ ๕ จังหวัดสระแกว 

๖. นายบุญนํา รัตนมณฑ ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน  

๗. นายนิรันดร เลิศลกัขณาวงศ ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริและกิจการพเิศษ 
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๘. นายเสร ี เกาะดี ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบรุ ี
    
    
    
    
   ๙. สมศักด์ิ... 
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๙. นายสมศักด์ิ จันทนะ ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว 
๑๐. นายพงศพีระ วงศคําลือ ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก 
๑๑. นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา 
๑๒. นายเขษม เนียมเนตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
๑๓. นายอําพล พัชระกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
๑๔. นายสําฤทธ์ิ สุขประเสริฐ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
๑๕. นายอภิรักษ คชินทร   หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ ปาแกงใหญและปาเขาสะโตน

ที่ ๔, ๖ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว 
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ               
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทงึ จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ               .             
ปาปลายคลองหวยไคร .และปาพระสทึง ที่  ๑, ๓, ๖, ๘, ๙ จังหวัดสระแกว 

๑๖. นางสาวเกศินี รัตนชล นักวิชาการปาไมชํานาญการ           
๑๗. นายวรวุฒิ รุงสอาด นายชางสํารวจชํานาญงาน 
๑๘. น.ส.วิภาวี สินสบืผล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๙. นายวิพากย เตชเบญจรงค หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมเมืองฉะเชิงเทรา 
๒๐. นายสุเทพ พุมเทศ หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดปราจีนบรุ ี
๒๑. นายณัฐวุฒิ วิงวอน หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมวัฒนานคร 

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๓ .(หนองนํ้าใส)  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๔  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๒. นายอาคม ชาติกปริญญ หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไม  ทาตะเกียบ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๓ .(หนองคอก)  
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๗ .(หลุมตาสังข)  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑, ๓, ๘, 
๑๑ และ ๑๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๒๓. นายยงยุทธ มารยาท หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมวังนํ้าเย็น 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.7 (ไพรจิตร) 
หัวหนาสวนปาเขาพลหูีบ(ปจ.12) 
หัวหนาโครงการปลกูตนไมเพือ่บํารุงรักษาคูกั้นชางปา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 

๒๔.นายอดิศักด์ิ... 
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๒๔. นายอดิศักด์ิ บรรณสาร      หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมเมืองสระแกว 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก. ๑ (บานแกง) 

๒๕. นายเจรญิ ขุนทอง หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมสนามชัยเขต 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๔ .(ทุงพระยา)  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ ๔ และ ๖ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาโครงการฟนฟู “เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เทิดไทองคราชัน” จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๒๖. นายวีรวัฒน  ศิวะบวร หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมคลองหาด 
หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมวังสมบูรณ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก๕ (วังสมบรูณ), สก.๘ (เขาไผ) 
หัวหนาโครงการทับทิมสยาม 02 และ ๐๕ 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ  
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทงึ ที่ 2 และ ๔ จังหวัดสระแกว 

๒๗. นายอดิศร วงษพันธ หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๑ (ลาดกระทงิ)  
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง จงัหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ที่ 2,3 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ที่ 6 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ 
และปาเขาสะโตนที่ ๑ และ ๕ จังหวัดปราจีนบุรี  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๓  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๘. นายประสาท เสงี่ยมศักด์ิ หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมอรัญประเทศ และปาไมโคกสงู 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สก.2 (หนองแวง) และ สก.12 (ปาไร) 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือ ที่ ๑, 2 และ ๓ 
จังหวัดสระแกว 
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือ จังหวัดสระแกว 
ทําหนาทีห่ัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๖ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๙. นายสมชาย เลาหะพิพฒันชัย หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุร ี
๓๐. นายสมชาย ต้ังใจ หัวหนาโครงการอนุรักษและฟนฟทูรัพยากรปาไมในพื้นทีห่วยโสมงอันเน่ือง 

มาจากพระราชดําริพื้นที่ ๑ และ ๔ จังหวัดปราจนีบรุ ี
๓๑. นายสมชาย  จิตรสงวน หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมเมืองปราจีนบรุ ี

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ปจ. ๑ (เขาอโีต) 
 
 
 
 

๓๒. นายรุงจรสั... 
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๓๒. นายรุงจรสั  สมเด็จ หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไมเมืองนครนายก 
๓๓. นายธัญพิสิฐ พรมพทิักษ หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไม  ตาพระยา 

หัวหนาหนวยปองกนัรกัษาปา ที ่สก.๑๐ .(หนองผักแวน) และ สก.๑๑ .(เขาสะแกกรอง) 
๓๔. นายชัยนันท อิ่มเจริญ หัวหนาหนวยปองกนัและพฒันาปาไมกบนิทรบรุ ี

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ปจ.๕ (ทุงโพธ์ิ) 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไครที่ ๑ จังหวัดปราจนีบรุ ี
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปา    
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และพื้นทีบุ่กรกุ) ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไคร จงัหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาสวนปาหวยไคร จังหวัดปราจีนบรุี และจังหวัดสระแกว 
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จงัหวัดสระแกว 

   หัวหนาแปลงปลูกปาวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2554 อําเภออรญัประเทศ   
จังหวัดสระแกว 

๓๕. นายกฤษณะ เอี่ยมศิร ิ หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ ฉช.๖ (นายาว)  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ที่ ๑๕ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ผูไมมาประชุม   
๑. นายเทียนชัย     ปรีดา หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ทากระบาก ที่ 1 จังหวัดสระแกว 

หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ  
และปาเขาสะโตน ที่ 7 จังหวัดสระแกว 
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาทากระบาก จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507          
และพื้นทีบุ่กรุก ที่ 1) 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ที่ 4, 5, 6 และ 7 จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ที่ 1, 2, 3 และ 4  จงัหวัดสระแกว  
หัวหนาศูนยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา จังหวัดสระแกว 
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าตกเขาอีโต ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ 
ปาเขาสะโตน ที่ ๗ จังหวัดปราจีนบุร ี
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดที่ 5 จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 
หัวหนาหนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาปราจีนบรุ ี
 
 
 
 

๒. นายประสงค... 



- ๕ – 
 

๒. นายประสงค  เกิดแกว หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดนครนายก 
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จงัหวัดนครนายก 
หัวหนาแปลงปลูกปาวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ จังหวัดนครนายก 

๓. นายวิทยา วาสนารวยรุง หัวหนาหนวยปองกันและพฒันาปาไม เขาฉกรรจ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สก.๔ .(เขาฉกรรจ) และ สก.๖ . (ทาเต็นท)  
หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมศูนยปาไมสระแกว  
หัวหนาหนวยฟนฟสูภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507          
และ พื้นที่บกุรุก ที่ 2) 
หัวหนาแปลงปลกูปาสถานีเพาะชํากลาไมสระแกว 
หัวหนาโครงการพัฒนาทีร่าบเชิงเขา ปาเขาฉกรรจ (บานเขาสามสบิ) จงัหวัดสระแกว 

๔. นายจรสั ย่ิงยงค หัวหนาหนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาสระแกว 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วิจิตรวงษ  ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขา

ปราจีนบุร ีกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจงที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
๑.๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทานอธิบดีกรมปาไม ใหทุกหนวยงานเขารวมประชุมเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๒  
๑.๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องการปลูกตนไม “โครงการรวมใจไทย ปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ” ขอใหเจาหนาที่ทุกทานปลูกตนไม และรายงานการปลูกตนไมใหสวนสงเสริมการปลุกปาทราบ พรอมทั้ง
ลงทะเบียนปลูกตนไมในเว็บไซตของกรมปาไมตามข้ันตอนที่กรมปาไมไดกําหนดไว  สําหรับหนวยงานที่ไดดําเนินการ
แจกกลาไมใหประชาชนผูที่มาขอรับกลาไม ขอใหดําเนินการประชาสัมพันธใหผูที่มาขอรับกลาไมลงทะเบียนในเว็บไซต
กรมปาไมตามข้ันตอนที่กรมปาไมไดกําหนดไว และตนไมที่ปลูกและลงทะเบียนทุกตนตองมีผลสัมฤทธ์ิเพื่อติดตาม
รายงานในปตอไป   

๑.๓ การจัดพิธีปลูกตนไม ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ขอใหติด QR code ใหประชาชนผูเขารวมพิธี 
ลงทะเบียน  

๑.๔ ใหชุดปฏิบัติการ คทช. อําเภอ ทุกชุด สํารวจพื้นที่ทั้งหมด และประชาสัมพันธขอความรวมมือให
ประชาชน ปลูกตนไมรอบๆขอบแปลงที่ทําประโยชน   

๑.๕ เลื่อนการปลูกตนไม ในวันพิธีมหามงคล จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๑.๖ ทานอธิบดีกรมปาไม ไดเนนยํ้าใหเรื่องการพูดจา และแตงกายดวยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุด
สีกากี) ทุกวันจันทร และแตงชุดอนุรักษบาออน รหัส ๒/๑ ทุกวันพุธ เนนใหติดเครื่องหมายใหถูกตองตามกฎระเบียบ 

 
 
 
 

และสวมใส... 



- ๖ - 

และสวมใสรองเทาคัชชูหุมสนทรงสุภาพสีดํา บริเวณนอกอาคารใหสวมใสหมวกตามระเบียบกรมปาไม สําหรับ
สุภาพสตรี ใหรวบผมใหเรียบรอย สําหรับสุภาพบุรุษใหตัดผมใหเรียบรอย และในการถายภาพที่เปนการเผยแพร        
สูที่สาธารณะใหสวมเครื่องแตงกายเครื่องแบบและรองเทาใหเรียบรอย เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณ และสราง
วัฒนธรรมที่ดีงาม และความเปนระเบียบเรียบรอยของบุคคลากรในสังกัดกรมปาไม   

๑.๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการประชุม Conference เรื่อง เรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณขอใหศูนยปาไม สงรายช่ือที่จะแตงต้ังเปนเจาหนาที่พัสดุ สงใหสวนอํานวยการ ภายในวันจันทรที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อใหงานพัสดุสวนอํานวยการออกคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่พัสดุ ตอไป  

๑.๘ ในวันที่ ๙ มิถุนายน กรมปาไมไดจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสากรมปาไม “เราทําความ ดี 
ดวยหัวใจ” ประจําปงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๒ พรอมกันทั่วประเทศ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และในวัน
ดังกลาวใหเจาหนาที่ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีทุกทานที่เปนจิตอาสาพระราชทานสวม
ชุดจิตอาสามารวมกิจกรรม สวนเจาหนาที่ที่มารวมพิธีที่ไมไดเปนจิตอาสาพระราชทาน ใหสวมใสเสื้อสีเหลืองกางเกง
สีดํา หามสวมใสกางเกงยีนส และสวมใสรองเทาหุมสน และใหมาพรอมกันในเวลา ๐๗.๐๐น. เพื่อซักซอมพิธีการ 
และใหสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ดําเนินการจัดเจาหนาที่นําแถว และนํากลาว ในวันดังกลาวให
หนวยงานภาคสนามทุกหนวยจัดเจาหนาที่ประจําที่หนวยงาน  

๑.๙ ทานอธิบดีกรมปาไม ไดเนนยํ้า การเรงรัดดําเนินการตัวช้ีวัดดานการทวงคืนผืนปา ตามมาตรา 
๒๕ ของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ ของกรมปาไม และในการใชประโยชนทรัพยากรตอง 

 
มีความเปนธรรม การดําเนินงานใหมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ สําหรับชุดปฏิบัติการ คทช. อําเภอ ทาน

อธิบดีไดสั่งการใหทุกหนวย และทุกอําเภอ เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จในป ๒๕๖๓ ในการน้ีใหสวนจัดการที่ดินปา
ไมเปนผูรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ คทช. อําเภอ 

๑.๑๐ การปลูกปาในพื้นที่ที่ตรวจยึดมาจากนายทุน ต้ังแตป ๒๕๕๗ ใหดําเนินการปลูกปาในพื้นที่ 
คทช.อําเภอ บริเวณรอบๆขอบแปลง 

๑.๑๑ ในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าช้ันที่ ๑ และ ๒ บริเวณตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนพื้นที่เปาหมายในการปลูกปา จํานวน รอยละ ๒๐ ของพื้นที่ โดยใหทางหนวยงานภาคสนามจัดทําโครงการที่จะ
ดําเนินการปลูกปารวมกบัการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ และใหทําความเขาใจรวมกับชุมชนใหปลูกตนไม 

๑.๑๒ ทานอธิบดีใหทุกหนวยไปฝกทําความเคารพผูบังคับบัญชา ขณะสวมใสหมวกตามระเบียบ
กรมปาไม 

๑.๑๓ การตรวจราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี โดยทานผูตรวจราชการกรมปาไม นางวิลาวัณย วิเชียรนพรัตน  ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๕/ ๒๕๖๒ 
นายมานัส แรงผลสัมฤทธ์ิ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่  ๕/ ๒๕๖๒  หากมีการแกไขขอใหแจงใหสวนอํานวยการทราบ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 



- ๗ - 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/ ๒๕๖๒      

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
- 

มติท่ีประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
๔.๑ สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปา

และควบคุมไฟปา)  
สรุปคดีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม ระหวางวันท่ี ๘ พ.ค. 62 – ๔ มิ.ย. 62 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  

คดีท้ังหมด 2 คดี ซึ่งเปนคดีไมท้ังหมด ไมพบผูตองหา เกิดในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวท้ังหมด 
- ไมทอน จํานวน 17 ทอน ปริมาตร 4.69 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนไมประดูทัง้หมด  
- อุปกรณในการกระทําผิด  พบเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครือ่ง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๒  สวนอํานวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ)  
ดําเนินการเรงรัดการเบิกจาย ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๓  สวนจัดการปาชุมชน (นายบุญนํา รัตนมณฑ ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน ) 
๑. พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศใชในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใชใน 

๑๘๐ วัน (เฉพาะหมวดที่ ๑, ๒ และ ๓)  
๒. การตออายุปาชุมชน และการจัดต้ังปาชุมชน สามารถดําเนินการไดตามเดิม  
๓. โครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๕ (สระบุรี) ไดดําเนินการจัด

ประชุมตัดสินระดับภาค ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ไดใหทาง
ศูนยปาไม    ในสังกัดที่รับผิดชอบ สงรายช่ือปาชุมชนที่ชนะในลําดับที่ ๑ และ ๒ ในระดับจังหวัดมาที่สํานักฯ วันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๔. ใหเจาหนาที่ศูนยปาไมเขารวมประชุม คลินิกปาไมเคลื่อนที่ ดําเนินการจัดที่ปาในเมืองนํ้าตกเขาอีโต 
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

๔.๔  สวนจัดการท่ีดินปาไม  (นายธีรวัฒน  ออนสําลี ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม)  
 ๑. เขารวมประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ คทช. อําเภอกบินทรบุรี ที่โรงแรมเวโรนา พื้นที่ 

ตําบล      บุพราหมณ ซึ่งมีนายอําเภอนาดี เปนประธาน 
๒. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม สวนจัดการที่ดินไดดําเนินการในพื้นที่ คทช.อําเภอปราจีนบุรี ที่บานโนนฝาว 
 
 
 
 

๒. ตําบล... 



- ๘ - 

ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดดําเนินการจัดอบรมชุดพัฒนาอาชีพ
ในแกชุมชน 

 ๓. ดําเนินการตรวจสอบติดตามพื้นที่ คทช.เปาหมายจํานวน ๖๕ หมูบาน  
 ๔. สวนจัดการที่ดินปาไม ศูนยปาไมจังหวัด ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมชุดปฏิบัติการ คทช.

อําเภอ ในวันที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ที่ ชลพฤกษรีสอรท หากในที่ประชุมมีนโยบายเพิ่มเติม ทางสวนจะช้ีแจงใหที่
ประชุมทราบตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

๔.๕  สวนสงเสริมการปลูกปา  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา) 
๑. คณะทํางานไดดําเนินการตรวจรับรองผลการตรวจปา เพื่อรับรองการทํางานตอไป 
๒. กรมปาไมใหสํานักฯ ดําเนินการเสนอพื้นที่ทีจ่ะดําเนินการปลูกฟนฟูปา เพื่อเสนอคณะกรรมการ

ปลูกปา ภายใน ๓๐ วัน และทางสวนขอใหหนวยงานภาคสนามทุกหนวย เสนอพื้นที่มาที่สํานักฯ เพื่อขอ
งบประมาณในป ๒๕๖๓ 

๓. ช้ีแจงรายละเอียด พระราชบัญญัติการจัดซือ้จดัจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๖  สวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ (นายนิรันดร  เลิศลักขณาวงศ  ผูอํานวยการสวน
พระราชดําร ิและกิจการพิเศษ)  

๑. สํานักฝนหลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมการปลูกปาและไมยืนตนเพื่อสราง
ความช้ืนสัมพันธในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตรพระราชา และพระราชินี 
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อางเกบ็นํ้า        
นฤบดินทรจินดา หวยโสมง โดยขอความรวมมือใหทางโครงการหวยโสมง ดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่ให            
เพื่อดําเนินการปลูกตนรวงผึ้ง จํานวน ๓๒ ตน ตนคูน จํานวน ๒๐๐ ตน โดยมีทานองคมนตรี พลเอกชลิต พุกผาสุข  
เปนประธาน ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน สําเร็จเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๗  ศูนยปาไมสระแกว (นายสมศักด์ิ  จันทนะ ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว) รายงานผล
การปฏิบัติงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑. วันที่ ๒๒ พฤษภาคม รวมกับองคการบริหารสวนตําบลหวยโจดและจังหวัดสระแกว ดําเนินการปลูก
ตนไมเน่ืองในวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เน้ือที่ ๒๐ ไร ซึ่งไดดําเนินการปลูกตนไมจํานวน ๒,๕๐๐ ตน มี
ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ ๒๕๐ ราย และ มอบหมายใหหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองสระแกวเขารวมโครงการ 
“หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน” และโครงการ “สระแกวผูกใจประสาน ใหบริการประชาชน” 
จังหวัดสระแกว ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบานทาระพา หมูที่ ๕ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแกว 

๒. ศูนยปาไมสระแกวเปนตัวแทนสํานักฯ เขารวมประชุมคณะทํางานดานการขาวจังหวัดสระแกว (โตะขาว) 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๗... 



- ๙ - 

ครั้งที่ ๗ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดสระแกว 
ในรอบเดือนพฤษภาคม 
 - ศูนยปาไมสระแกวรวมกับเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว

และหนวยปองกันและพัฒนาปาไมทองที่ ตรวจสอบการดําเนินกิจการของผูประกอบการของผูรบัอนุญาตอุตสาหกรรมปา
ไมทองที่จังหวัดสระแกว จํานวน ๔ ราย ไมพบการกระทําผิด 

 - ศูนยปาไมสระแกวรวมกับหวัหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมอรัญประเทศ ดําเนินการระวังช้ีแนว
เขต และรับรองเขตที่ดิน กรณีออกโฉนดที่ดิน ทองที่อําเภออรัญประเทศ จํานวน ๑ ราย 

ดานการปองกันรักษาปา 

๑. มีคดีจํานวน ๒ คดี เปนคดีไมทั้งหมด ไมของกลางรวม ๑๗ แผน/เหลี่ยม ปริมาตร ๔.๖๙ 
ลูกบาศกเมตร แบงเปนไมทอนจํานวน ๙ ทอน ปริมาตร ๓.๗๓ ลูกบาศกเมตร และไมแปรรูป จํานวน ๘ แผนเหลี่ยม 
ปริมาตร ๐.๙๖ ลูกบาศกเมตร อุปกรณในการกระทําผิด จํานวน ๒ รายการ ไดแก รถยนตกระบะ ๑ คัน และเลื่อย
โซยนต ๑ เครื่อง 

ดานการสงเสริมปลูกปา ไดพื้นที่ครบตามเปาหมาย 

ดานการจัดการปาชุมชน 

๑. การจัดต้ังปาชุมชนพื้นที่เปาหมายจํานวน ๑๕ หมูบาน ดําเนินการแลวจํานวน ๙ หมูบาน(อยู
ระหวางเสนอเอกสาร) 

๒. การตออายุโครงการจํานวน ๒๐ หมูบาน ดําเนินการแลวจํานวน ๑๕ หมูบาน (อยูระหวางเสนอ
เอกสาร) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๗  ศูนยปาไมนครนายก (นายพงศพีระ วงศคําลือ ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก) รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายกรวมจํานวน ๘ ราย ประกอบดวย 

 ๑.๑ โรงงานแปรรูปเพื่อประดิษฐกรรม  จํานวน ๔ ราย 

 ๑.๒ โรงคาไมแปรรูป    จํานวน ๑ ราย 

 ๑.๓ โรงคาสิ่งประดิษฐ    จํานวน ๓ ราย 

๒. รวมกับหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ระวังช้ีแนวเขต จํานวน ๓ ราย 

๓.  เขารวมจัดกิจกรรมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน” ณ วัดประ
สิทธิเวช ตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  

๔. รวมกับกองกําลังกองอํานวยการรวมจังหวัดนครนายก หนวยปองกันและพัฒนาปาไมนครนายก 
และชุดปฏิบัติการพิเศษสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ไดถวายการอารักขา พระขนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีไหวครูของโรงเรียนนายรอย จปร.  

 
 
 
 

๕. กจิกรรม... 



- ๑๐ - 

๕. กิจกรรมปลอยสัตวปาคืนสูธรรมชาติบนอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนโครงการรวมระหวางจังหวัด
นครนายกกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖. เขารวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดนครนายก ทางศูนยไดนําเสนอโครงการ 
“รวมใจไทยปลูกตนไมเพื่อแผนดิน” เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และไดมีการนําเสนอเชิญชวนสวน
ราชการตางๆ ใหลงทะเบียนการปลูกตนไม โดยทางศูนยไดดําเนินการลงทะเบียนใหทานผูวาราชการจังหวัดนครนายก รอง
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก และเจาหนาที่ทุกทานของศูนยปาไมนครนายกไดดําเนินการปลูกตนไมเรียบรอยแลว โดยมี
ความพรอมของกลาไมที่จะดําเนินการแจกจายจํานวน ๑๐๐,๖๐๐ กลา   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

๔.๘  ศูนยปาไมฉะเชิงเทรา (นางสาวนฤมล  นุชเปลี่ยน ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา) 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

 ๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจํานวน ๑๑ ราย ประกอบดวย 

 ๑.๑ โรงงานแปรรูปเพื่อประดิษฐกรรม  จํานวน ๓ ราย 

 ๑.๒ โรงคาไมแปรรูป    จํานวน ๕ ราย 

 ๑.๓ โรงคาสิ่งประดิษฐ    จํานวน ๓ ราย 

๒.  เขารวมจัดกิจกรรมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน” จํานวน ๒ 
ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธและตอบขอซักถามเกีย่วกับการปาไม และดําเนินการแจกกลาไม จํานวน ครั้งละ ๒๐๐ กลา เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ณ วัดบางผึ้ง อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ณ โรงเรียนไผแกว 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๓. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม จัดกิจกรรมวันตนไมประจาํปของชาติ ณ วัดทาสะอาน กํานันตําบลทาสะอาน 
พระสงฆ และราษฎรในพื้นที่ เจาหนาศูนยปาไมฉะเชิงเทรา เจาหนาที่สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๖ ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๕๐ ราย ปลูกตนไมจํานวน 
๒๐๐ ตน ไดแก ตนรวมผึ้ง ประดู ยางนา อินทนิล สําโรง อินจันทร สารภีทะเล อื่นๆ พื้นที่ประมาณ ๑ ไร ๒ งาน ซึ่งได
เตรียมพื้นที่ปลูกประมาณ ๓๐๐ ตน และไดติดตามนับจํานวนอัตราการรอดตาย พบจํานวนการรอดตายทั้งหมด รอยละ 
๑๐๐  

ดานการปองกันรักษาปา 
๑. ผลการดําเนินงานตามเปาหมายดานการปองกันรักษาปา ซึ่งมีพื้นที่เปาหมาย จํานวน ๕๐๙ ไร ๑ 

โดยมีพื้นที่ ๘๒ ไร เปนพื้นที่ที่ประชาชนนําคืนโดยไมตองดําเนินคดี จํานวน ๕๐๙ ไร ๖๘ ตารางวา และมีพื้นที่ดําเนินคดี 
จํานวน ๕ ไร ๒ งาน ๔ ตารางวา  

ดานการสงเสริมการปลูกปา 

๑. สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ไดจํานวนผูเขารวมโครงการครบแลว   

๒. สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ยังไมมีผูเขารวมโครงการ  

 

 

 

 

ดานการจัดการ...  



- ๑๑ - 

ดานการจัดการปาชุมชน 

๑. การตออายุปาชุมชน ไดดําเนินการครบตามเปาหมาย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๙ ศูนยปาไมปราจีนบุรี (นายเสรี  เกาะดี ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

ดานการปองกันรักษาปา 

ไมพบการกระทําผิด 

งานดานการอนุญาตทําไม  
๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจํานวน ๖ ราย ตรวจสอบการใบขอต้ังโรงคาไมแปรรูป
จํานวน ๑ ราย ตรวจสอบขอต้ังโรงคาสิ่งประดิษฐ จํานวน ๑ ราย 

ดานการจัดการปาชุมชน 

๑. กิจกรรมจัดต้ังปาชุมชน มีพื้นที่เปาหมายจํานวน ๑๕ แหง อยูในข้ันตอน ปชช. ๓ จํานวน ๔ 
หมูบาน  

๒. กิจกรรมการตออายุปาชุมชน มีพื้นที่เปาหมายจํานวน ๑๕ แหง จัดทําปปช.๕ แลวจํานวน ๑๓ 
หมูบาน 

ดานการสงเสริมการปลูกปา 

๑. สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เปาหมายพื้นที่ จํานวน ๒๐๐ ไร ไดจํานวนผูเขารวม

โครงการครบแลว (อยูระหวางการเขาตรวจสอบพื้นที่)  

๒. สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน เปาหมาย พื้นที่ จํานวน ๒๐๐ ไร ยังไมมี

ผูเขารวมโครงการ (อยูในข้ันตอนการประชาสัมพันธหาผูเขารวมโครงการ)   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
                                                                                                          . 
                                                                                                                           . 

มติท่ีประชุม -  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืน (ถามี) 
                                                                                                          . 
                                                                                                                           . 
มติท่ีประชุม - 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 
- ๑๒ - 



เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

  

 

 

    ลงช่ือ.....................................................ผูจดรายงานการประชุม 
( นางสาววิชุดา  เหลามะลึก ) 

                        นักวิชาการปาไม         
 
 
 
                                ลงช่ือ......................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

 ( นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ ) 
  นักวิชาการปาไมชํานาญการ  

    ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 
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