
รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 2/2561 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2561 

ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรป่าไม้ 

_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 

1. นายประชัญ  ค ามาบุตร ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

    และป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

2. นายสมศักดิ์  อนิทร์อ านวย ผอ.ส่วนอ านวยการ 

3. นายสมควร  พรมมา  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  

4. นายจ าเนยีร  หนูแย้ม ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

5. นายไกรสร  วริิยะ  ผอ.ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

6. นายเดชา ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และ  

    หน.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 

7. นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

8. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี 

9. นายวิชัย  แตโช  ป่าไม้จังหวัดพิจติร  

10. นายมณฑล หนูทอง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

11. นายภัทธณัฐ วงศอ์ินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร  

12. นางณชิาพัชร ์ มูสิกะวงศ ์หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

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

ที่ อน. 8 (บ้าน กม. 53) อีกหนา้ที่หนึ่ง และ หน.สถานีเพาะช า

กล้าไม้ลานสักจ.อุทัยธานี อีกหนา้ที่หนึ่ง 

14. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์ หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง)  

15. นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๓ (วังรม่เกล้า) และหน. 

หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ อกีหน้าที่

หนึ่ง 

 

16. นายวีระ... 
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16. นายวีระ  ระบอบ  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๔ (หว้ยน้ าลาด) และ หน.ฐานฟื้นฟู 

ป่าต้นน้ า จ.นครสวรรค์ ที่ 2 อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

ตรวจปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง 

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

ชุดปฏิบัติการป่าไม้แก่นมะกรูด อีกหน้าที่หนึ่ง, หน.โครงการ

พืน้ที่ต้นแบบฯ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี ตามแนวพระราชด าริ  อกีหน้าที่หนึ่ง 

19. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.12 (เขาผาลาด)  และหน.ชุด

ปฏิบัติการป่าไม้ป่าเขาต าแยและป่าเขาราวเทียน อกีหน้าที่หนึ่ง 

20. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน (หัวหนา้สวนป่า/โครงการ)  และ 

หน.ฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ า จ.นครสวรรค์ ที่ 1 อีกหนา้ที่หนึ่ง 

21. นายนพรัตน์  หริัญค า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  (หัวหนา้สวนป่า/โครงการ) 

22. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

23. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

24. นางสนวน กีตา  เจา้หนา้ที่ธุรการ ม.3   

    หน.ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

25. นางสุจติรา ชนะฤทธิชัย  พนักงานพิมพ์ ส.3  

๒6. นายณรงค์  เพ็ชรพชัิย  พนักงานธุรการ ส.๒  

 27. นางสาววลัยพร หลอ่เลิศธรรม นักวิชาการเงนิและบัญชี  

28. นางสาวกานต์สุดา  หล่อเลิศธรรม  นักวิชาการเผยแพร่  

๒9. นางกาญจนาภา จันทสร  นักวิชาการเผยแพร ่  

30. นางสาวอมรรัตน ์อานมณ ี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

31. นางสาวอุไรรัตน ์ พันธ์วงศ์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

 

32. นางสาวรัชนก... 
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32. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

33. นางสาวชนสิรา  เดชอิทธิสาร   เจา้หนา้ที่เผยแพร่  

34. นางสาววิชุดา  จันทขาว  เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี  

๓5. นางสาวรัตถกาล  อยู่สนิท   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

๓6. นางสาวมัสวิมล  ราชเสนา   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

๓7. นายดาบชัย  ดศีร ี   เจ้าหนา้ที่การเกษตร  

38. นายดนัสถ์  ศิรภิาพ    เจา้หนา้ที่การเกษตร 

39. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหนา้ที่การเกษตร  

40. นางสาววัชรา  บุญตาปวน    เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

41. นางสาวจุฑามาศ  บูรณภวังค์   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  ม.3 

42. นางสาวสุจิตรา พุทธรัตน ์ เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

43. นางสาวนารีรัตน์ บุญจันทร์  เจ้าพนักงานพัสดุ 

๔4. นางสาวสุรสา  กนกปัตร ์   เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

45. นายดิเรก  กุหลาบศรี  พนักงานพิทักษ์ป่า ส. 2 

๔6. นายพงศ์ภัทร  พัชระกุล  นิตกิร  

๔7. นางสาวศิรินาถ  สาสุนันท์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  

๔8. นางสาวณฐมน พุฒทอง  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

49. นางเนาวรัตน์  สุจจริตจูล  เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า  

50. นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนสุข  เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า  

51. นางสนอง  คงเงิน   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

๕2. นายโกมินทร์  ทองพ่วง  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า  

๕๓. นางสาวณัฐจิรา  สรจติวิรกีุล ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า 

54. นายภูวสุ รุ่งสุวรรณ์  พนักงานพิทักษ์ป่า  

๕5. นางสาวพิจติรา  อารีเอื้อ  เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

56. นางสาวเสาวคนธ์  ปุณณสุวรรณ เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า  

57. นางสาวกนกลักษณ์ ถาวรประภาสวัสดิ์ เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

 

 

 

58. นางสาววามรนิทร์... 
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58. นางสาววามรนิทร์ สรจิตวริีกุล พนักงานดับไฟป่า 

๕9. นางวิราศนิี  ยุธร     พนักงานเพาะช า 

60. นางสาววีรนุช  พรมจันทร์    เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

61. นางสาวดารนินัฎฐ์  กองขุนทด เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

62. นายนิรุตน ์ พึ่งไชย    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

63. นางยุวดี  อ าพิน     เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

๖4. นางสาววิไล พันกลั่น  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

๖5. นางสาวอังสุมาริน  สุขเอม   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

๖6. นางนพวรรณ  เณรตาก้อง  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล 

๖7. นางรุจิรา  ราตร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

๖8. นางสาวสาวิตรี  มว้นทอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

๖9. นายปกิต  ลูกปัด     ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

70. นางสาวพรชนก เทศเขียว  เจา้หนา้ที่ธุรการ  

71. นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

72. นายปัญญา กุหลาบศร ี เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

73. นางจีรพรรณ  ดวงประทุม   เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

74. นางสาวกชพร  ขาวสุข  เจา้หนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

75. นางสมศรี ไชยกูล   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

๗6. นางพิมพ์พิสา  จันเพ็ง    เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

๗7. นางสาวศศธิร  เกิดศิร ิ   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

78. นายสุภาษิต ดวงประทุม  ช่างส ารวจ  

79. นายสุนทร เฉยปัญญา  ช่างส ารวจ  

80. นางสาวฉันทนา วงษ์หิรัญ  นักวิชาการเผยแพร ่

81. นางลักขณา  พวงมาลัย  นักวิชาการเผยแพร ่  

82. . นายรชต  เอี่ยมจุฬา  ช่างส ารวจ  

83. นางวนดิา คูหฤค า   นายชา่งส ารวจ  

 

 

 

84. นางมาศสุภา... 
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84. นางมาศสุภา โตวิวัฒน์  พนักงานพิมพ์ ส.3  

85. นายชัยฤทธิ์ มุธิตา   นักวิชาการเผยแพร่  

86. นายชุมพล มณีธรรม  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

87. นายประสพโชค ผิวเพชร  พนักงานธุรการ  

88. นางปรียาพร พรไกรเนตร  เจา้หนา้ที่ธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเจตนา อรุณเพ็ง  เจา้พนักงานป่าไม้อาวุโส (ลาพักผอ่น)  

2. นางสาวนิรัชรา ยอดแก้ว เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  (ลาป่วย) 

3. นางณัฐปาลิน พัฒนสิรนินท์ เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  (ลาป่วย) 

4. นายพรชัย จันทร์สาคา นิตกิร  (ลาป่วย) 

5. นายภคินธร จันทร  เจ้าหนา้ที่ธุรการ ม.3 (ไปราชการ) 

6. นายบัญญัติ ภูจ่ริเกษม เจา้หนา้ที่ธุรการ ม.3  (ไปราชการ) 

7. นายเอกสิทธิ์ ดวงคันธี ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  (ไปราชการ) 

8. นางโสภา มั่นคง  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ลาพักผอ่น)  

9. นายอเนก นาคกราย นักวิชาการเผยแพร่ (ไปราชการ) 

10. นางสาวธัญลักษณ์ ณัทธพงศ์เมธี นักวิชาการเผยแพร่ (ไปราชการ) 

11. นายพีระศักดิ์ โตติยะ นักวิชาการเผยแพร่  (ไปราชการ) 

12. นายธนภัสสร ์ดอนดไีพร นักวิชการเผยแพร่  (ไปราชการ) 

13. นางสาวจันทรา ผลภักดี เจ้าพนักงานธุรการ  (ไปราชการ) 

14. นางสาวบังอร เพ็ชรผ้ึง เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  (ไปราชการ) 

15. นางสาวปาริชาติ โนนจันทร์ เจา้หนา้ที่ธุรการ ม.3 (ไปราชการ) 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1..เรื่องแตง่ตัง้ขา้ราชการให้รักษาราชการแทน ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ 68/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ให้ข้าราชการรายนางสาว               

สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ ต าแหน่งรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการ

แทนอธิบดีกรมป่าไม้ อกีหน้าที่หนึ่ง 

  2. เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนายปรมนิทร์ วงศ์สุวัฒน ์ต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปปฏิบัติ

ราชการ ท าหนา้ที่รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              

ที่ 129/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 

  3. เรื่อง ให้ขา้ราชการท าหน้าที่ ผูอ้ านวยการส านักส่วนกลาง กรมป่าไม ้ดังนี้  

     3.1 ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 20/2561 ลงวันที่ 18 

มกราคม พ.ศ.2561 ให้ข้าราชการรายนายชวีะภาพ ชีวะธรรม ต าแหน่งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการ

และควบคุมป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ไปปฏิบัติราชการ ท าหนา้ที่ผู้อ านวยการ

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

     3.2 ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 50/2561 ลงวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ให้ข้าราชการรายนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ไปปฏิบัติราชการ ท าหนา้ที่ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และให้

ข้าราชการรายนายยรรยง กางการ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)               

ไปปฏิบัติราชการ ท าหนา้ที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

  4. เรื่อง การยกเลิกด่านป่าไม้ทั่วประเทศ จ านวน 259 แหง่ ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2484 มีผล

ตั้งแตว่ันที่ลงนามในประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2561 

 

 

 

5. ค าสั่งกรม… 
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  5. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1636/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง มอบ

อ านาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ละท่าน 

จะก ากับดูแลส านักส่วนกลาง และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พืน้ที่ ส าหรับส านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ อยู่ในความดูแลของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) 

  6. วิสัยทัศนข์องกรมป่าไม้ คือ “บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมสี่วนรว่มและมุ่งสู่

เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ.2569” 

  7. ขอให้ข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน ตัง้ใจท างาน มีความสมัครสมานสามัคคี 

ปฏิบัติงานด้วยความสุจรติ ซื่อตรง โปร่งใส 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561     

 แก้ไขหน้าที่ 5 วาระที่ 3 ข้อที่ 1 

  เดิม  1. เรื่อง การทวงคืนผนืป่าและ การด าเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.           

ป่าสงวน แหง่ชาติ พ.ศ. 2507 

  แก้ไขเป็น  1. เรื่อง การทวงคืนผนืป่า 

  แก้ไขหน้าที่ 5 วาระที่ 3 ขอ้ที่ 1 บรรทัดที่ 5 

  เดิม  ในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย  

  แก้ไขเป็น  ในการด าเนินการทวงคืนผืนป่าทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์             

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 1/2561 

- ไม่ม ี

มติ ที่ประชุมรับทราบ    

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  ... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 4.1 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 804/2561 ลงวันที่ 2 

มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 1. นางสาวนารีรัตน์ บุญจันทร์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานประจ างานพัสดุ 

ฝา่ยการเงินและบัญช ีสว่นอ านวยการ 

 2. นางวนดิา คูหฤค า ต าแหน่งนายชา่งส ารวจ ปฏิบัติงานประจ าส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกันและขอต้อนรับพนักงานราชการทั้ง 2 ท่าน  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และปรบมอืต้อนรับ 

4.2 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการแตง่ตัง้ลูกจ้างประจ าไปด ารง

ต าแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ โดย สว่นอ านวยการ 

นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ แจง้ว่า ตามหนังสือ               

กรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 6349 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการ

แตง่ตัง้ลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ จึงขอแจ้งลูกจา้งประจ าในสังกัดทุกท่านทราบ 

หากมีความประสงค์จะด าเนนิการปรับระดับหรอืเปลี่ยนสายงาน ขอใหด้ าเนนิการตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แจง้เวียนให้ทุกส่วน/ศูนย์ฯ ทราบแล้ว ตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

สาขานครสวรรค์ ที่ ทส 1629.101/1256 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

4.3  เรื่อง ขอหารอืปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้าย โดย ส่วน

ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

  ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ดว้ยส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มหีนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0908/168 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 แจ้งผล

การพิจารณาข้อหารอืของกรมป่าไม้ ในประเด็นว่า การแปรรูปไม้สักท่อนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

และการครอบครองไม้สักแปรรูปที่แปรรูปจากไม้สักท่อนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ จะมีความผิดตามมาตรา 48 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 

2484 หรอืไม่ 

   

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้พิจารณาข้อหารอืดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า  

เฉพาะไม้สักที่ขึ้นอยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้น จงึจะเป็นไม้หวงห้ามที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่า

ไม้ฯ และเมื่อไม้สักท่อนตามที่กรมป่าไม้ขอหารอืเป็นไม้สักท่อนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีจงึมใิช่

ไม้หวงห้ามตามมาตรา 65 และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง6 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ การแปรรูปไม้สักท่อน

ดังกล่าวหรอืการมไีม้สักแปรรูปที่แปรรูปจาไมส้ักท่อนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม้ได้รับอนุญาต            

จงึไม่เป็นความผดิตามมาตรา 48 7 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เพราะเข้าข้อยกเว้นตามนัยมาตรา 

50(4)8 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ที่บัญญัติมิให้น ามาตรา 48 มาใช้บังคับแก่การแปรรูปไม้ หรอืการ

มีไมแ้ปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงหา้ม 

  ทั้งนี ้ได้แจ้งเวียน ให้ทุกส่วน/ศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันรักษาป่าทราบแล้ว ตามหนังสือ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ด่วนที่สุด ที่ ทส 1629.402/1244 ลงวันที่ 18 

เมษายน 2561 

มติ ที่ประชุมรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

4.4 เรื่อง ค าสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบ สบืสวน/สอบสวนข้อเท็จจริง และวนิัย รวมทั้ง

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี

ได้มมีต ิเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ

มิชอบในระบบราชการ ของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ดังนัน้ เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นในการ

บวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรม และเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐและสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

แก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติและการปฏิรูประบบราชการแผ่นดนิ 

และการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ในการนี้ จงึขอให้หน่วยงานส่วนกลางและหนว่ยงานสว่นภูมภิาคของกรมป่าไม้ 

ด าเนนิการดังนี ้

 1. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) โดยเคร่งครัด และแจ้งให้เจ้าหนา้ที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ สืบสวน/สอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัย ถือ

ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามกรอบเวลาด้วย 

 

 

2. ให้ตรวจสอบ… 
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2. ให้ตรวจสอบและส าเนาค าสั่งกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สืบสวน/

สอบสวน ข้อเท็จจรงิ รวมทั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยทั้งหมด ที่อยู่ระหว่างด าเนินการของทุก

หนว่ยงาน ผูแ้ตง่ตัง้ ส่งให้ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อรวบรวมเสนอ

ต่อไป 

3. ในการจัดการเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน แนวทาง และกรอบ

เวลาที่ก าหนด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.

2456 มาตรา 38 กล่าวคือ เมื่อได้รับการตดิต่อจากประชาชน หรอืจากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับ

งานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนัน้ ใหต้อบค าถามหรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายใน 15 

วัน หรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตลอดจนพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี ้ขอเน้นย้ าให้คณะกรรมการฯ ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) โดยใหเ้ป็นไปตาม

กรอบเวลาด้วย 

ซึ่งได้แจง้เวียนให้ทุกส่วน/ศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันรักษาป่า ทราบแล้วตามหนังสือส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1629.402/1246 ลงวันที่ 18 

เมษายน 2561 

มติ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4.5 เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที่

โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า  ตามที่กรมป่าไม้ ได้มคี าสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ และก าหนดระยะเวลาที่

คณะกรรมการฯ จะต้องด าเนนิการตามค าสั่งให้แลว้เสร็จ นั้น 

เพื่อการให้การปฏิบัติของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิดของ

เจ้าหนา้ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหนา้ที่ ที่ท าหน้าที่คณะกรรมการฯ ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยหลักเกณฑ์

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผดิชอบทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ พ.ศ.2539 และหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผดิ

ทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ตามประเภทส านวนการสอบสวน และก าหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

 

1. ให้ด าเนินการ… 
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1. ให้ด าเนินการสอบสวนใหแ้ล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนัน้ 

2. กรณีขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ให้ประธานคณะกรรมการฯ ท าเป็นหนังสือถึง

ผูแ้ตง่ตัง้ (อธิบดีกรมป่าไม้) ก่อนสิน้ระยะเวลาที่ก าหนด ชีแ้จงเหตุผลพร้อมรายงานผลการด าเนนิการที่

ผา่นมาจนถึงวันขอขยายระยะเวลา เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรใหม้ีการขยายระยะเวลาหรือไม ่

โดยกรมป่าไม้จักพิจารณาอนุมัตกิารขยายระยะเวลาการสอบสวนได้คราวละไม่เกิน 30 วัน ภายใต้อายุ

ความแหง่กรณี 

อนึ่ง หากการด าเนินการไม่แล้วเสร็จและคณะกรรมการฯ ไมร่ายงานให้ผู้แต่งตั้งภายใน

ก าหนดระยะเวลาและก่อใหเ้กิดความเสียหายนั้น อาจตอ้งถูกด าเนนิการทางวินัยและทางแพ่งตามแต่

กรณี 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 

4.6 เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานกิจกรรม “สวนป่าในเมอืง  

เพื่อความสุขของคนไทย” โดย ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 ผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า แจง้ว่า ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1032/2561 ลง

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานกิจกรรม “สวนป่าใน

เมือง เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) เป็น

ประธาน และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และสาขา เป็นคณะกรรมการ 

2. คณะท างานระดับกรม มผีูอ้ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า เป็นประธาน

คณะท างาน 

3. คณะท างานระดับส านัก ได้แก่ 

  - ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้   ประธานคณะท างาน  

  - ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าหรอืผูแ้ทน  คณะท างาน  

  - ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชนหรอืผูแ้ทน   คณะท างาน  

  - ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้หรอืผูแ้ทน   คณะท างาน  

  - ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการหรอืผูแ้ทน   คณะท างาน  

  - ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่าหรอืผูแ้ทน  คณะท างานและเลขานุการ  

 

 

 

คณะท างาน... 
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คณะท างานระดับส านักฯ มอี านาจหน้าที่รับผดิชอบในการพิจารณาพืน้ที่ที่มคีวาม

เหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ในพื้นที่รับผดิชอบเสนอคณะท างานระดับกรม พิจารณา

ต่อไป 

ซึ่งเมื่อวันที่  10 เมษายน 2561 ได้มกีารประชุมคณะท างานระดับกรมเพื่อร่วม

พิจารณาก าหนดหลักเกณฑส์วนป่าในเมอืง สามารถสรุปแนวทางและหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

1. ต้องเป็นพืน้ที่ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ 

2. ต้องเป็นพืน้ที่อยู่รอบเมืองหรอืชุมชน มีระยะหา่งจากเมอืงหรอืชุมชนไม่เกิน 10 กม. 

3. ต้องเป็นพืน้ที่ที่ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมใชป้ระโยชน์ สามารถปรับปรุงพื้นที่ให้

ประชาชนใช้บริการได้ 

4. ต้องเป็นพืน้ที่ที่สามารถหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่และ

สนับสนุนงบประมาณ 

จงึขอแจง้หลักเกณฑใ์ห้คณะท างานระดับส านักฯ ทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการ

พิจารณาคัดเลือกต่อไป 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 

4.6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานรว่มกับกรมที่ดนิ โดย ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แจง้ว่า  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2561 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดนิของรัฐ

ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้สาขา จากการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกมีหัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ เข้าประชุมเพียง 2 ท่าน 

ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงประสานใหน้ าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมอีก             

ครั้งหนึ่ง เนื่องจากหัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ จะต้องปฏิบัติงานรว่มด้วย ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 

1603.2/ว 23257 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ส่งแนวทางการด าเนินงานรว่มกับกรมที่ดนิ งานที่

จะต้องปฏิบัติงานรว่มกับกรมที่ดนิ จะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายที่ดนิ 3 มาตรา คอื มาตรา 58 

มาตรา 59 และมาตรา 61 จงึขอสรุปรายละเอยีดดังนี้ 

1. มาตรา 58  การออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ คอื น.ส.3 ก. และโฉนดที่ดนิ โดยวิธีการ

เดินส ารวจ มีประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่ป่าไม้ คอืการขดีแนวเขตป่าไม้ ลงในระวางแผนที่ มาตราส่วน 

1:4,000 เพื่อส่งให้กรมที่ดนิ น าไปด าเนนิการส ารวจออกโฉนดหรือ น.ส.3ก ต่อไป  

 

 

2. มาตรา 59... 
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2. มาตรา 59  

   2.1 การออกโฉนดที่ดนิหรอื น.ส.3ก เฉพาะราย (ออกจากเอกสาร ส.ค.1 หรอื  

น.ส.3 เปลี่ยนเป็นโฉนดหรอื น.ส.3ก ) เกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่ป่าไม้ คอืการออกระวังช้ีแนวเขตป่าไม้และลง

ชื่อรับรอง โดยกรมป่าไม้ก าหนดให้หัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ  ต้องไประวังช้ีแนวเขตในกรณีดังกล่าวด้วย

โดยเจา้หนา้ที่จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หรอืที่ผู้อ านวยการส านักฯ มอบหมายเป็นข้าราชการ ตั้งแต่

ระดับปฏิบัติงานหรอืปฏิบัติการ ออกไปปฏิบัติงานระวังช้ีในพืน้ที่ใดต้องมีหัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ            

ที่รับผดิชอบพืน้ที่นั้นรว่มระวังช้ีเฉพาะรายด้วย และรายงานผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนจัดการที่ดนิ

ป่าไม้ เพื่อรวบรวมรายงาน ตอ่ไป 

   2.2 การตรวจพสิูจนต์ามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 พ.ศ. 2537 เป็นการตรวจพิสูจน์

ร่วม 3 ฝา่ย คือ เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหนา้ที่กรมที่ดิน และเจ้าหนา้ที่กรมป่าไม ้กรณีออกโฉนด

ที่ดนิหรอื น.ส.3ก เป็นการเฉพาะรายโดยพืน้ที่ออกเอกสารสิทธิ์ตัง้อยู่ในต าบลที่มพีืน้ที่ป่าไม้ และยังไม่มี

การขดีเขตในแผนที่ระวางที่ดนินั้นตั้งอยู่  ซึ่งจะมีการตัง้กรรมการ 3 ฝา่ยตรวจพิสูจน ์ในกรณีนี ้หัวหน้า

หนว่ยป้องกันฯ ไม่ได้เป็นผู้รว่มตรวจดว้ย กรมป่าไม้ก าหนดให้ขา้ราชการระดับช านาญการหรอือาวุโส 

ขึน้ไป ด าเนินการ 

3. มาตรา 61 การรว่มเป็นคณะกรรมการยกเลิกเพิกถอนหนังสือรับรองการท า

ประโยชน์ หรอืโฉนดที่ดนิที่ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน (หัวหนา้หนว่ยป้องกันฯ ไม่ได้รว่มตรวจ) กรม

ป่าไม้ก าหนดให้ขา้ราชการระดับช านาญการพิเศษ หรอือาวุโสขึน้ไป ด าเนินการ 

กรมป่าไม้มหีนังสือแจง้แนวทางดังกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 

1612.3(ย.3)/17409 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ก าหนดให้หัวหน้าหนว่ยป้องกันฯ ในพืน้ที่ออกไป

ร่วมระวังช้ีแนวเขตกับเจ้าหนา้ที่ดว้ย 

มติ ที่ประชุมรับทราบและด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.7 เรื่อง ค าสั่งแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่เข้าร่วมพจิารณาการส ารวจและก าหนดเขตพืน้ที่            

ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อผนวกเป็นพืน้ที่อนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ  โดย ส่วนจัดการที่ดนิ

ป่าไม้ 

ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แจง้ว่า กรมป่าไมไ้ด้มหีนังสือ ที่ ทส 

1603.5/5763 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ส่งส าเนาค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1126/25861 ลงวันที่ 

28 มีนาคม พ.ศ.2561 แตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งเข้าร่วมส ารวจและก าหนดเขต

พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ กับเจ้าหนา้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

1. ตรวจสอบ… 
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1. ตรวจสอบพืน้ที่ป่าที่เป็นพืน้ที่ต่อเนื่องจากเขตอนุรักษ์เดิม 

2. หากพืน้ที่ไม่ต่อเนื่องกัน ตอ้งเป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่ มีความโดดเด่นของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มคีุณค่า หรอืหายาก และต้องพิจารณาเป็นรายพืน้ที่ 

3. ไม่เป็นพืน้ที่ ที่มภีาระผูกพันของกรมป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่สวนป่า โครงการปลูกฟื้นฟูป่า 

พืน้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพป่า ไม่เป็นพืน้ที่ที่กรมป่าไมใ้ช้เป็นพืน้ที่ปฏิบัติงาน หรอืแผนงานที่จะ

ด าเนนิการ ไม่เป็นพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดโครงการป่าชุมชนหรอื พื้นที่เป้าหมายที่จะขยายการจัดตัง้

ป่าชุมชน 

4. ก าหนดหลักเกณฑใ์ห้ป่าชุมชนแตล่ะชุมชนมพีืน้ที่ ที่สามารถจัดตั้งป่าชุมชน ได้ดังนี้ 

   4.1 ป่าชุมชนขนาดเล็ก พื้นที่ไม่เกินชุมชนละ 2,000 ไร่ 

   4.2 ป่าชุมชนขนาดกลาง พื้นที่ไม่เกินชุมชนละ 5,000 ไร่ 

ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมปิระเทศ ความเหมาะสมและศักยภาพของแตล่ะชุมชน รวมทั้ง

บทบาทที่ตอ้งแสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาป่าชุมชน มาอย่างตอ่เนื่อง ตัง้แต่อดตีถึงปัจจุบัน 

โดยเจา้หนา้ที่ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งดังกล่าว ได้แก่ 

1. นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ช านาญการ พื้นที่อนุรักษ์ที่รว่ม

ส ารวจ คอื อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และพืน้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหว้ยขาแขง้ 

2. นายพินจิ หล้าอยู่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน พื้นที่อนุรักษ์ที่รว่มส ารวจ 

คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไม้กระทู้ - เขาน้ าอุ่น 

3. นายวีระ ระบอบ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส พื้นที่อนุรักษ์ที่รว่มส ารวจ คอื 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าส าโรงชัย 

4. นายประพัฒน์ ถาวรประภาสวัสดิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน พื้นที่

อนุรักษ์ที่รว่มส ารวจ คอื เขตหา้มล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน 

5. นายเอกรัตน์ พรหมศริิแสน ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน พื้นที่อนุรักษ์ที่

ร่วมส ารวจ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวน 

โดยส านักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มหีนังสือสง่รายงานการประชุมการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ซึ่งได้จัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และ

ก าหนดการประชุมในครั้งตอ่ไป ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. จงึขอแจง้เจา้หนา้ที่ผู้มี

รายชื่อ ตามค าสั่งดังกล่าวเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย 

 

 

ทั้งนี…้ 
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ทั้งนี ้ได้นัดหมายเจา้หนา้ที่ส านักพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 12 หารอืเรื่องข้อมูลในเบือ้งตน้ในวันนี้ 

เวลา 13.00 น. หากหัวหน้าหนว่ยดังกล่าว ไม่ตดิภารกิจขอเชิญรว่มประชุมด้วย  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่ม ี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 - ไม่ม ี

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

      (นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม) 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


