


รายงานการประชุม 
ผูอํานวยการสวนทุกสวน หัวหนาหนวยงาน หัวหนาหนวยงานสวนกลาง ขาราชการและเจาหนาท่ี  

สังกัด สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 
ครั้งท่ี  ๑๐ / ๒๕๖๒ 

เม่ือ วันจันทร ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วนพุทธอุทยานน้ําตกเขาอีโต  ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต 

ผูมาประชุม 
๑. นายธวัชชัย วิจิตรวงษ   ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๙  สาขาปราจีนบุรี ประธาน 
๒. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  
๓. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 
๔. นายเทียนชัย ตรีชิต   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา 

หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ท่ี ๑๗  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๕. นายธีรวัฒน ออนสําลี  ผูอํานวยการสวนจัดการท่ีดินปาไม 
๖. นายเสรี เกาะดี  ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี 
๗. นายสมศักดิ์ จันทนะ  ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว 
๘. นายพงศพีระ วงศคําลือ ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก 
๙. นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา 
๑๐. นายเขษม เนียมเนตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
๑๑. นางสาววิภาวี สินสืบผล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๒. นายเทียนชัย ปรีดา  หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ทากระบาก ท่ี 1 จังหวัดสระแกว 

หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ      
ปาเขาสะโตน ท่ี 7 จังหวัดสระแกว 
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาทากระบาก จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
2507 และ พ้ืนท่ีบุกรุก ท่ี 1) 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ท่ี 4, 5, 6 และ 7 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ท่ี 1, 2, 3 และ 4 
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา จังหวัดสระแกว 
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําตกเขาอีโต ท่ี ๑ จังหวัด 
ปราจีนบุรี  
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดท่ี 5 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๓. นายสมชาย จิตรสงวน หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองปราจีนบุรี 
    หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ปจ.๑ (เขาอีโต) 
 
 
 

๑๔. นายชัยนันท... 
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๑๔. นายชัยนันท อ่ิมเจริญ หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมกบินทรบุรี 

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี ปจ.๕ (ทุงโพธิ์) 
หัวหนาสวนปาหวยไครจังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระแกว 
หัวหนาแปลงปลูกปาวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2554 อําเภออรัญประเทศ   
จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไครท่ี ๑ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 และพ้ืนท่ีบุกรุก) ท่ี ๑ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไคร จังหวัดปราจีนบุรี 

๑๕. นายอดิศักดิ์ บรรณสาร หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองสระแกว  
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.1 (บานแกง) 

๑๖. นายประสาท เสง่ียมศักดิ์ หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมอรัญประเทศ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.12 (ปาไร) 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.2 (หนองแวง) 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือท่ี 1, ๒ และ ๓ 
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมโคกสูง 
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจฝงเหนือ จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ท่ี ๑๖ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๗. นายณัฐวุฒิ วิงวอน  หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวัฒนานคร 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี สก.๓ (หนองน้ําใส)  
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ฉช.6 (นายาว) 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ท่ี ๑๔ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๘. นายวิทยา วาสนารวยรุง หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม เขาฉกรรจ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี สก.๔ (เขาฉกรรจ)  
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี สก.๖ (ทาเต็นท)  
หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมศูนยปาไมสระแกว  
หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปา (ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ   
พ.ศ.2507 และ พ้ืนท่ีบุกรุก ท่ี 2) 
หัวหนาแปลงปลูกปาสถานีเพาะชํากลาไมสระแกว 
หัวหนาโครงการพัฒนาท่ีราบเชิงเขา ปาเขาฉกรรจ (บานเขาสามสิบ) จังหวัดสระแกว 

๑๙. นายวีรวัฒน ศิวะบวร  หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมคลองหาด 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.8  (เขาไผ) 

 
 
 

หัวหนาโครงการ... 
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หัวหนาโครงการทับทิมสยาม 02  
หัวหนาโครงการทับทิมสยาม 05 
หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวังสมบูรณ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.5 (วังสมบูรณ) 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ  
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ท่ี 2 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ ปาปลาย
คลองหวยไคร และปาพระสทึง ท่ี ๔ จังหวัดสระแกว 

๒๐.  นายยงยุทธ มารยาท  หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมวังน้ําเย็น 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.7 (ไพรจิตร) 
หัวหนาสวนปาเขาพลูหีบ(ปจ.12) 
หัวหนาโครงการปลูกตนไมเพ่ือบํารุงรักษาคูก้ันชางปา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๑.  นายธัญพิสฐิ พรมพิทักษ หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมตาพระยา 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี สก.๑๐ (หนองผักแวน)  
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี สก.๑๑ (เขาสะแกกรอง) 

๒๒. นายอดิศร วงษพันธ  หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ฉช.๑ (ลาดกระทิง)  
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง ท่ี 2,3 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา ท่ี 6 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ 
และปาเขาสะโตนท่ี ๑ และ ๕ จังหวัดปราจีนบุรี  
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ท่ี ๑๓ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๓. นายอาคม ชาติกปริญญ หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมทาตะเกียบ 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ฉช.๓ (หนองคอก)  
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ฉช.๗ (หลุมตาสังข)  
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด ท่ี    
๑, ๓, ๘, ๑๑ และ ๑๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาโครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๒๔. นายเจริญ ขุนทอง  หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมสนามชัยเขต 
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ฉช.๔ (ทุงพระยา)  
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดท่ี ๔ 
และ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาโครงการฟนฟู "เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เทิดไทองคราชัน" 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

๒๕. นายกฤษณะ... 
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๒๕. นายกฤษณะ เอ่ียมศิริ หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ท่ี ฉช.๖ (นายาว)  

ทําหนาท่ีหัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด 
ท่ี ๑๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๖. นายอภิรักษ คชินทร  หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ  
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ท่ี 9 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ  
หัวหนาปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง ท่ี 1,3,6 และ 8 
หัวหนาศูนยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ      
ปาปลายคลองหวยไคร และปาพระสทึง จังหวัดสระแกว 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ และ 
ปาเขาสะโตนท่ี ๔ และ ๖ จังหวัดปราจีนบุรี 

๒๗. นายสมชาย เลาหะพิพัฒนชัย หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ท่ี ๙ สาขาปราจีนบรุี 
๒๘. นายอิศรพงศ กุลไทย หัวหนาโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) 

จังหวัดสระแกว 
๒๙. นายสมชาย ตั้งใจ หัวหนาโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีหวยโสมงอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริพ้ืนท่ี ๑ และ ๔ จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหนาโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในพ้ืน ท่ีรอยตอ ๕ จังหวัด       
(ภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัดท่ี 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  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๖. นางสาวทิพวรรณ ศิริสาคร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๗. นางภัทรินทร แกวกอง เจาหนาท่ีธุรการ 
๓๘. นางจินตนา ในวิกุล  เจาหนาท่ีธุรการ 
๓๙. นางสาวพัชรา เลิศจะบก เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 
 
 
 
 
 

ผูไมเขารวมประชุม... 
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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  ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๙ สาขา

ปราจีนบุร ีกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจงท่ีประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
๑.๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมปาไมไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานของสํานักฯ 

ตามคําสั่งกรมปาไม ท่ี ๓๓๓๕ / ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแบงงานภายในสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไม ท่ี  ๑ - ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไม (สาขา)  

๑.๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มอบนโยบายการทํางานใหกับผูบริหารและเจาหนาท่ีจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือรับนําไปปฏิบัติ ไดแก 

๑. หัวใจสําคัญในการทํางานของ ทส. อยูท่ีเจาหนาท่ีระดับพ้ืนท่ีท่ีตองทํางานสัมผัสกับ
ประชาชนโดยตรง 

๒. การทํางานของกระทรวงตองสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 
๓. อํานาจหนาท่ีในการทํางานไดมาจากกฎหมายฉบับตางๆ มติ ครม. ระเบียบ

ขอบังคับ ดังนั้นตองมีการศึกษาใหรูและเขาใจอยางถองแท เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองไมใหเกิด
ขอผิดพลาด  

๔. อยาใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิด กอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน ตองใช
นิติศาสตรและรัฐศาสตรควบคูกันไป 

๕. ไมยอมใหมีการบุกรุกปาไมและทองทะเล ขอใหจนท.ทํางานดวยความรักและหวง
แหนในทรพัยากร 

๖. ใหศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการทํางาน เชน UAV, Night Vision 
และ etc 

๗. ไมเนนพิธีรีตรอง ขอเนนผลงานท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
๘. การทํางาน ขอใหคิดใหรอบคอบ ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ อยาใหเกิดชองวาง

หรือผลกระทบระหวางทาง 
๙. การทํางานตองไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังหัวขบวนและหางขบวน 

 
 

พรอมท้ังขอให... 



- ๖ - 
พรอมท้ังขอให ทุกสํานักรวมถึงทุกสาขาไดนํานโยบายทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปถายทอดใหครบถวนแลวนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลสัมฤทธิ์ในระดับสวน 
ศูนยปาไมจังหวัด หนวยปองกันและพัฒนาปาไม และเจาหนาท่ีในสังกัด ท้ังนี้ขอใหกระทําพิธีมอบธงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับศูนยปาไมจังหวัดทุกจังหวัด หนวยปองกันและพัฒนาปาไมทุกหนวย 
เพ่ือนําธงไปประดับไวในท่ีสํานักงาน เพ่ือเปนสัญลักษณวาทุกสํานักพรอมท่ีจะปฏิบัติตามอยางเครงครัดและมี
แนวทางปฏิบัติท่ีเปนแนวทางเดียวกัน 

๑.๓ กรมปาไมกําหนดจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน” 
วันรักตนไมประจําปของชาติ ณ บริเวณเข่ือนนฤบดินทรจินดา ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี
ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยกรมปาไมไดเรียนเชิญ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๖๒ 
นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน 

การประชุมครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๖๒  หากมีการแกไขขอใหแจงใหสวนอํานวยการทราบ เพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๖๒      

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- 

มติท่ีประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
๔.๑ สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนปองกัน

รักษาปาและควบคุมไฟปา)  
- 

มติท่ีประชุม - 

๔.๒  สวนอํานวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ)  
- 
มติท่ีประชุม - 

๔.๓  สวนจัดการปาชุมชน (นางสาวสรชา วงศพินิจ แทนผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน) 
- 
มติท่ีประชุม - 
๔.๔  สวนจัดการท่ีดินปาไม  (นายธีรวัฒน ออนสําลี ผูอํานวยการสวนจัดการท่ีดินปาไม)  
๑. ทางสวนจัดการท่ีดินได มีงานเรงดวนตอเนื่อง ซ่ึงเปนงานเรงรัดจัดทําแผนท่ีทาย

กฎกระทรวง ทางสวนไดดําเนินการมอบหมายงานใหหนวยปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําแผนท่ีทายกฎกระทรวง  
ตามแผนงานตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว 
 
 

๒. เรื่องรองเรียน... 



- ๗ – 
๒. เรื่องรองเรียนในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการขอใชความเปนธรรมเรื่องท่ีดินทํากิน ซ่ึงผูอํานวยการ

สํานักฯ ไดมอบหมายใหทางสวนจัดการท่ีดินติดตามและดําเนินงาน ทางสวนขอแจงใหศูนยปาไมและหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีทราบวาทางสวนไดจัดเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีติดตามและขอความอนุเคราะหขอขอมูลในพ้ืนท่ี เพ่ือทางสวน
จะไดรวบรวมขอมูลรายงานกรมปาไมตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๕  สวนสงเสริมการปลูกปา  (นายเทียนชัย  ตรีชิต ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา) 
๑. การจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน” วันรักตนไม

ประจําปของชาติ เปาหมายมวลชน ๑,๐๐๐ ราย ท้ังนี้ทางสวนสงเสริมการปลูกปาขอเชิญประชุมแบงงาน ซ่ึง
รายละเอียด เวลาสถานท่ีในการประชุม ทางสวนจะแจงใหทุกสวนและทุกศูนยปาไมทราบอีกครั้งหนึ่ง 

๒. ขอใหหนวยงานท่ีจัดกิจกรรม รณรงคปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
พระบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน” ขอความรวมมือใหรายงานตามแบบฟอรมมาท่ี     
สวนสงเสริมการปลูกปา เพ่ือทางสวนจะจัดทํารายงานสงกรมปาไมตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๖  สวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ (นางสาวพรพิมล จันทรสระ แทนผูอํานวยการ
สวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ)  

- 
มติท่ีประชุม - 

๔.๗  ศูนยปาไมสระแกว (นายสมศักดิ์  จันทนะ ผูอํานวยการศูนยปาไมสระแกว) รายงานผล
การปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ดานการปองกันรักษาปา พบคดีจํานวน ๑ คดี เปนคดีไมท้ังหมด พบผูตองหาจํานวน ๑ ราย 
พบอุปกรณสําคัญคือ รถบรรทุก จํานวน ๑ คัน พบไมของกลางเปนไมพะยูงปริมาตร ๑.๓๔ ลูกบาศกเมตร 
แบงเปนไมพะยูงทอน จํานวน ๕๗ ทอน ปริมาตร ๑.๐๙ ลูกบาศกเมตร และไมพะยูงแปรรูป จํานวน ๑๗ แผน 
ปริมาตร ๐.๒๕ ลูกบาศกเมตร  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๘  ศูนยปาไมฉะเชิงเทรา (นางสาวนฤมล  นุชเปลี่ยน ผูอํานวยการศูนยปาไมฉะเชิงเทรา) 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจํานวน ๑๔ ราย  

 ๒. เขารวมจัดกิจกรรมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ในรอบเดือน
กันยายน ไดจัดกิจกรรมจํานวน ๒ ครั้ง โดยไดดําเนินการแจกจายกลาไมจํานวนครั้งละ ๒๐๐ กลา ใหแกผูมาขอรับ
กลาไม ณ บริเวณวัดหนามแดง ตําบลหนามแดง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

๔.๙  ศูนยปาไมนครนายก... 



- ๘ – 

๔.๙  ศูนยปาไมนครนายก (นายพงศพีระ วงศคําลือ ผูอํานวยการศูนยปาไมนครนายก) 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดันครนายกรวม จํานวน ๘ ราย ประกอบดวย 

๑.๑ โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร  จํานวน ๗ ราย 

๑.๒ โรงคาสิ่งประดิษฐ    จํานวน ๑ ราย 
 ๒. ระหวางวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับหัวหนาหนวยปองกัน

และพัฒนาปาไมเมืองนครนายก และหัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี พรอมเจาหนาท่ี
จํานวน ๙ ราย ไดเขาถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกร
รัศมีโชติฯ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวบูลยราชกุมาร เสด็จไปประทับแรม และทรงฝกทางทหารเบื้องตน ณ โรงเรียน
นายรอยพระจุลลอมเกลา ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และไดจัดกําลังเจาหนาท่ีพรอม
เลื่อยโซยนตเตรียมพรอมเก่ียวกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับศาลากลางจังหวัดนครนายก และหนวยพัฒนาปาไม
เมืองนครนายก รวมทํากิจกรรมจิตอาสา “โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนสาย ๓๓ แยกชาง-
แยกศิลาทอง ถึงแยกเจริญผล อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

๔. เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับหัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก 
และหัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป.ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี พรอมเจาหนาท่ีจํานวน ๙ ราย ไดเขาถวายความ
ปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานการสัมมนาทางวิชาการ “๗๐ ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ค.ศ. ๑๙๔๙” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และได
จัดกําลังเจาหนาท่ีพรอมเลื่อยโซยนตเตรียมพรอมเก่ียวกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

๕. เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับ กอ.รมน จังหวัดนครนายก เจาหนาท่ีฝายปกครอง 
และเจาหนาท่ีของรัฐ รวมประชุมคณะทํางานจัดระเบียบผูประกอบการท่ีใหบริการดานการทองเท่ียวจังหวัด
นครนายกในพ้ืนท่ีคลองมะเดื่อ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสาลิกา ตําบลสาลิกา อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

๖. เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ไดรวมกับหัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมเมืองนครนายก 
และชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป. ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี พรอมดวยเจาหนาท่ี จํานวน ๙ นาย ไดเขาถวายความ
ปลอดภัยในการเสด็จพระราชดาํเนินของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เปนสวนพระองคไปทอดพระเนตรและดําเนินการโครงการความกาวหนาโครงการเกษตรรวมใจ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และไดจัดกําลังเจาหนาท่ีพรอมเลื่อยยนตเตรียมพรอมเก่ียวกับเหตุการณฉุกเฉิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 
๗. ในระหวางวันท่ี... 



- ๙ – 
๗. ในระหวางวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ไดเขารวมทํากิจกรรมกับ

ศาลากลา จังหวัดนครนายก และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง พรหมณี” ครั้งท่ี ๓ 
กิจกรรมประกอบดวย จัดเก็บวัชพืช และผักตบชวาในลําคลอง เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญา ตัดแตงก่ิงไมปรับสภาพภูมิ
ทัศน และปลูกตนไมชายฝงคลองท้ังสองฝง ณ บริเวณคลองพรหมณี ตําบลทาชางและตําบลพรหมณี อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 

๘. เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน
และปราบปรามการตัดไมทําลายปา ระดับจังหวัด(คปป.จ) จังหวัดนครนายก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ณ หองประชุมเขาใหญ 
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก อําเภอเมืองนครนายก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๑๐ ศูนยปาไมปราจีนบุรี (นายเสรี  เกาะดี ผูอํานวยการศูนยปาไมปราจีนบุรี) สรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. การตรวจปราบปรามผูกระทําผิดดานการปาไม พบคดีไม จํานวน ๑๑ คดี พบผูกระทําผิด 
จํานวน ๑๔ ราย พบอุปกรณกระทําผิดทุกรายการท้ังสิ้น จํานวน ๑๗ รายการ แบงเปนคดีไม ๑๐ คดี         
พบผูตองหา จํานวน ๑๒ ราย พบไมทอนจํานวน ๑๐๐ ทอน ปริมาตร ๑๙.๐๖๕ ลูกบาศกเมตร เปนไมพะยูง
ทอน ๘๔ ทอน ปริมาตร ๑๘.๔๘๕ ลูกบาศกเมตร และดําเนินการยึดไมพะยูงแปรรูป จํานวน ๑๕ แผน 
ปริมาตร จํานวน ๐.๔๒ ลูกบาศกเมตร และพบพ้ืนท่ีถูกบุกรุกจํานวน ๑ คดี ผูตองหา ๒ ราย จํานวนพ้ืนท่ี    
ถูกบุกรุก จํานวน ๓ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา  

๒. งานโครงการพระราชดําริท้ัง ๕ โครงการ ไดดําเนินการตามแผนงานและดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณเรียบรอยแลว 

๓. งานปลูกปาและบํารุงปาไดการไดดําเนินการเสร็จสินแลว คงเหลือแปลงปลูกปาตามมาตรา 
๒๕ จํานวน ๓๐๐ ไร จํานวน ๑ แปลง งบประมาณ ๘๗๗,๕๐๐ บาท ซ่ึงทางสํานักฯ ไดดําเนินการกันเงิน
เหลือมปเรียบรอยแลว 

๔. การสงเสริมปาชุมชน ไดดําเนินการตออายุปาชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน ๑๕ หมูบาน 
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน ๑๘ หมูบาน และไดดําเนินการจัดตั้งปาชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน ๑๕ หมูบาน 
ดําเนินการเสร็จสินแลว จํานวน ๑๕ หมูบาน ตามเปาหมาย เสนทางศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาชุมชน เปาหมายจํานวน  
๑ แหง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ไดดําเนินเสร็จสิ้นแลวตามเปาหมาย และโครงการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน ๕๐ ไร           
ไดดําเนินเสร็จสิ้นแลว 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  - 

มติท่ีประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน (ถามี) 
  - 

มติท่ีประชุม – 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 



- ๑๐ – 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

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

                        นักวิชาการปาไม         

 

 

 

                                ลงชื่อ......................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 ( นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ ) 
  นักวิชาการปาไมชํานาญการ  

    ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 
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