
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 6/2559 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน 2559 

ณ อาคารห้องประชุมส านักฯ (อาคารหลังใหม)่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ 

_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 

1. นายประชัญ  ค ามาบุตร ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

    และป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อกีหน้าที่ 

2. นายสมควร  พรมมา  ผอ.ส่วนอ านวยการ  

3. นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและหน.กลุ่มวจิัยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง  

4. นายจ าเนยีร หนูแย้ม  ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

5. นายไกรสร  วริิยะ  ผอ.ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

8. นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

9. นายสุชาติ พงศเ์ศรษฐ์กุล  ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

10. นายวิชัย  แตโช  ป่าไม้จังหวัดพิจติร  

11. นายมณฑล หนูทอง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

๑2. นางณชิาพัชร ์มูสกิะวงศ ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

13. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ ์หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.1 (แมก่ะส)ี, หน.สถานีเพาะช า          

กล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี และ ผอ.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน

แหง่ชาติที่ 117 ป่าแมว่งก์-แมเ่ปิน อีกหนา้ที่หนึ่ง 

14. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์   หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.2 (ทุ่งศรไีกรลาศ) 

๑5. นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๓ (วังรม่เกล้า) และ                   

หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ ๑๑๘        

ป่าเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

และหน. หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ 

อีกหนา้ที่หนึ่ง 

๑6. นายวีระ... 
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16. นายวีระ  ระบอบ  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๔ (หว้ยน้ าลาด) และหน. ศูนย์

จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ จังหวัด

นครสวรรค์และพิจติร อีกหนา้ที่หนึ่ง  

๑7. นายพินจิ  หล้าอยู่  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว)  

    และหัวหนา้สายตรวจปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง  

18. นายเอกรัตน์ พรหมศริิแสน หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.9 (หนองปรอื) และ 

    หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 120  

    ป่าหว้ยขาแขง้ จังหวัดอุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง  

19. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง)  

20. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.12 (เขาผาลาด)  

21. นายประกิจ  แก้วเปรม หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 122  

ป่าปลายหว้ยกระเสียว และรักษาการแทน หน.หนว่ยป้องกันฯ 

ที่ อน.8 (บ้าน กม. 53) 

22. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

    (หัวหนา้สวนป่า/โครงการ)  

23. นายสมศักดิ์ อินทร์อ านวย เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

24. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

25. นายภัทธณัฐ  วงศอ์ินทร์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

26. นางอนันตพร  ดั่นเจรญิ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  

แทน หน.ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายเดชา  ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และ  

     หน.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14  *(ลาพักผอ่น) 

1. นายปรีชา  พรมมะกุล หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร  

2. นายปรีชา  กงเส้ง  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

     (หัวหนา้สวนป่า/โครงการ)  *(ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสุจติรา  ชนะฤทธิชัย    พนักงานพิมพ์ ส3  

๒. นายณรงค์  เพ็ชรพชัิย  พนักงานธุรการ ส.๒ 

3. นางสาวกานต์สุดา  หล่อเลิศธรรม   นักวิชาการเผยแพร่  

4. นางกาญจนาภา จันทสร  นักวิชาการเผยแพร่  

5. นางสาวอมรรัตน ์ อานมณ ี เจ้าหนา้ที่บริหารทั่วไป   

6. นางสาวอุไรรัตน ์ พันธ์วงศ์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

8. นางสาวนิรัชรา  ยอดแก้ว    เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล   

9. นางณัฐปาลิน  พัฒนสริินนท์   เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล 

10. นางสาวบังอร  เพ็ชรผ้ึง    เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

11. นางสาวรัตถกาล  อยู่สนิท   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

12. นางสาวมัสวิมล  ราชเสนา   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

13. นายดาบชัย  ดศีร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

14. นายดนัสถ์  ศิรภิาพ    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

15. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหนา้ที่การเกษตร  

16. นางสาววัชรา  บุญตาปวน    เจา้หนา้ที่ธุรการ  

17. นางสาวจุฑามาศ  บูรณภวังค์   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

18. นางปรียาพร  พรไกรเนตร    เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

19. นางสาวสุรสา  กนกปัตร ์   เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

20. นายดิเรก  กุหลาบศรี  พนักงานพิทักษ์ป่า 

21. นายพรชัย  จันทร์สาคร  นติิกร  

22. นายพงศ์ภัทร  พัชระกุล  นิตกิร  

23. นางสาวศิรินาถ  สาสุนันท์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  

24. นางสาวนภาพรรณ  ปุ่นยิม้  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

25. นายภคินธร  จันทร   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

26. นางเนาวรัตน์  สุจจริตจูล  เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า  

 

 

 

27. นางสาว... 
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2๗. นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนสุข  เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า  

2๘. นางสาวปาริชาติ  โนนจันทร์ เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

2๙. นางสนอง  คงเงิน   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

3๐. นายบัญญัติ  ภู่จิรเกษม  เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

3๑. นายโกมินทร์  ทองพ่วง  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า  

3๒. นายเอกสิทธิ์  ดวงคนธี  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า  

3๓. นางสาวณัฐจิรา  สรจติวิรกีุล เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

3๔. นางสาวพิจติรา  อารีเอื้อ  เจา้หนา้ที่ตรวจป่า 

3๕. นางวิราศนิี  ยุธร     พนักงานเพาะช า  

36. นางสาววีรนุช  พรมจันทร์    เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

3๗. นางสาวดารนินัฎฐ์  กองขุนทด เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

3๘. นายนิรุตน ์ พึ่งไชย    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

3๙. นางยุวดี  อ าพิน     เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

4๐. นางสาววิไล พันกลั่น  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

4๑. นางสาวอังสุมาริน  สุขเอม   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

4๒. นางนพวรรณ  เณรตาก้อง  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

4๓. นางรุจิรา  ราตร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

4๔. นางโสภา  มั่นคง     เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

4๕. นางสาวสาวิตรี  มว้นทอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

4๖. นายปกิต  ลูกปัด     ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

47. นายเอกมล  มานุวงศ ์ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

48. นางจีรพรรณ  ดวงประทุม   เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

49. นางสาวกชพร  ขาวสุข  เจา้หนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

50. นางสมศรี ไชยกูล   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

51. นางสาวศศธิร  เกิดศิร ิ   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

52. นายสุนทร  เฉยปัญญา  ช่างส ารวจ  

 

 

 

53. นางสาว... 
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53. นางสาวฉันทนา  วงษ์หริัญ  นักวิชาการเผยแพร่  

54. นายอ านาจ  บุญงามข า  เจ้าพนักงานการเกษตร 

55. นางลักขณา  พวงมาลัย  นักวิชาการเผยแพร่   

56. นายรชต  เอี่ยมจุฬา  ช่างส ารวจ  

57. นายเอนก นาคกราย  นักวิชาการเผยแพร่  

 58. นางธัญลักษณ์ มาติ๊บ  นักวิชาการเผยแพร่  

59. นายธนภัสสร ์ ดอนดีไพร  เจา้พนักงานการเกษตร  

60. นายมงคล  กองแก้ว    คนงานเพาะช า  

61. นางขนษิฐา  รุง่อนิทร์  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

62. นายประสพโชค  ผิวเพชร  พนักงานธุรการ  

63. นางวนดิา  รุง่ราษี   เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

64. นางมาศสุภา  โตวิวัฒน ์ พนักงานพิมพ์ ส3  

65. นางสาวศตกมล  สุม่ทา  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3)  

66. นายนพรัตน์  ทองมาก  เจา้หนา้ที่การเกษตร  

67. นายวิสันต์  เจรญิพร  นักวิชาการเผยแพร่  

68. นายวิวัฒน์  จุลพันธ์  เจา้หนา้ที่ธุรการ (ม.3)  

69. นายประกาศติ  เพ็ชรล้อมทอง เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3)  

70. นางสาวนิ่มอนงค์  ส าเนยีงแจม่ เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

71. นายสุพจน ์ ดาวดงึส ์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

72. นางสาวบังอร  บุบผาพ่วง  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

73. นางกุหลาบ  นาคะภากร  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

74. นายธวัชชัย  บุบผาพ่วง  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

75. นายกฤษดา  เถาวัลย์  เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

76. นางนติยา  คชรี   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

77. นายอิทธิพร  วนิัยพานิช  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

78. นางสาววัฒนา  เอี่ยมอุไร  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

 

 

 

79. นายมนตรี... 
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79. นายมนตรี  นรพงษ์  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

80. นายสุริยา  บุญเพียร   เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

81. นายด ารงศักดิ์  นาคบุตร  เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

82. นางลักษ์คณา  เจริญพร  เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1. เรื่อง การด าเนนิการตามแผนงาน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การ

ด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 และตามที่

นโยบายของรัฐบาลใหจ้ัดท าแผน 20 ปี ต้ังแตป่ี 2560-2579 ซึ่งในแผน 20 ปี จะมี 10 

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาประเทศ ส าหรับกรมป่าไม้จะมีภารกิจอยู่ในยุทธศาสตรท์ี่ 4 โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

จะต้องมีแผน 20 มีรองรับ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์ดังกล่าว 

  2. ขอให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) คือ นโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน”                 

และมาตราการ 1 :5:5 โดยขอให้ถ่ายทอดนโยบายและมาตรการดังกล่าวใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาได้รับ

ทราบด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 5/255๙ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 

255๙ มขี้อแก้ไข ดังนี ้

 หน้าที่ 2  ล าดับที่ 26  

เดิม “26. นายสายชล หริ่งรอด พนักงานพิทักษ์ป่า ส2  

     แทนนายเรวัช ธรรมานุสรณ ์

แก้ไขเป็น “26. นายสายชล หริ่งรอด พนักงานพิทักษ์ป่า ส2  

      แทน หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง) 

มติ... 
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 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ ครัง้ที่ 5/255๙ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 255๙  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 5/255๙ 

 ๑. เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในพืน้ที่ป่าถูกบุกรุกจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม 

ปี พ.ศ. 2557-2558 โดย สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ขณะนีไ้ด้รวบรวมรายงานจาก

ทุกหน่วยป้องกันรักษาป่าแล้ว ซึ่งพบว่า ยังขาดการรายงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อน. 12 (เขาผา

ลาด) อีก 1 ป่า จึงขอเร่งรัดการด าเนินงานดังกล่าวด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ หน่วยป้องกันฯ ที่ อน. 12 (เขาผาลาด) ด าเนนิการ 

2. เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพืน้ที่ป่าถูกบุกรุกและกรณีบ้านพักตากอากาศ/รีสอรท์             

ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ โดย สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า  ได้รวบรวมข้อมูลจากทุก

หนว่ยป้องกันรักษาป่า เรยีบร้อยแลว้ โดยมีจ านวนทั้งสิน้ 24 แหง่ ด าเนนิคดีแลว้ 12 แหง่ อยู่ระหว่าง

การเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ข. 1 แหง่ ส่วนจ านวนที่เหลอืเจ้าของรสีอร์ทมีเอกสารสิทธิ์ น ามาแสดงตอ่

เจ้าหนา้ที่ ทั้งนี ้คาดว่าจะสามารถรายงานกรมป่าไม้ได้ก่อน วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นี ้

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ส่วนอ านวยการ  

  1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย สว่นอ านวยการ   

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย               

ณ วันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31,197,473.๐๐ บาท  ยอดการเบิกจ่าย

31,197,279.96 คิดเป็นรอ้ยละ 100 คงเหลืองบประมาณ 193.04 บาท  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

ส่วนส่งเสริม... 
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 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

  2. เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา การปลูกสร้างสวนป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า แจง้ว่า ตามที่กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรดีเด่น ในระดับกรมเรียบร้อยแล้ว และแจง้ให้ทุกส านักฯ ด าเนินการ 

พิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่น โดยส านักฯ ได้มคี าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการระดับจังหวัด ในพืน้ที่               

3 จังหวัด คอื จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจติร และจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  เป็นประธาน ป่าไม้จังหวัดเป็นกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ           

1 ท่าน เป็นกรรมการและผูอ้ านวยการส่งเสริมการปลูกป่า เป็นกรรมการและเลขานุการ จงึขอแจง้             

ป่าไม้จังหวัด 3 จังหวัด ให้เตรยีมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการปลูกสร้างสวนป่า ซึ่งส านักฯ                 

จะมีการประชุมพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคม 2559  และมีก าหนด

รายงานกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2559 การคัดเลือกจะคัดเลือกจากระดับจังหวัดไป

ระดับภาค และระดับประเทศ ผูไ้ด้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคล ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธี               

ท้องสนามหลวง ส าหรับผู้ชนะเลิศในระดับภาคจะเข้ารับรางวัลโล่เกษตรกรดีเด่น ในวันที่ 18 กันยายน 

ณ กรมป่าไม ้

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 เรื่อง การด าเนนิงานด้านป่าชุมชนในพื้นที่ 

 ผู้อ านวยการส านักฯ แจง้ว่า ขอฝากใหป้่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการในภารกิจ          

ด้านป่าชุมชนให้เรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญมากอีกภารกิจหน่ึง 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีตวิ่า รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

     (นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม)  
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


