


รายงานการประชุม 

ผู้อํานวยการส่วน หวัหน้าหนว่ยงาน หัวหนา้หน่วยงานส่วนกลาง และขา้ราชการ 

สังกัด สํานักจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

ครั้งที่  ๘/256๑ 

วันศุกร์   ที ่ ๑  สิงหาคม   256๑   เวลา  10.00  น. 

ณ วนพุทธอทุยานน้าํตกเขาอโีต้  ป่าสงวนแหง่ชาตปิา่น้าํตกเขาอโีต ้

 

ผู้มาประชุม 

1. นายธวัชชัย     วิจิตร์วงษ์ 

๒. นายมานัส      แรงผลสัมฤทธ์ิ         

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไมท่ี้ 9  สาขาปราจีนบุรี   ประธาน 

ผู้อํานวยการสว่นอํานวยการ 

๓. นายเทียนชัย   ตรีชิต ผู้อํานวยการสว่นส่งเสริมการปลูกปาุ 

๔. นายบุญนํา     รัตนมณฑ ์

 

๕. นายวิศิษฐ จันทรโณทัย 

ผู้อํานวยการสว่นจัดการปุาชุมชน  

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 16 

ผู้อํานวยการสว่นปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

๖. นายธีรวัฒน ์         ออ่นสําลี        

 

อํานวยการส่วนจัดการท่ีดนิปุาไม้ 

ผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ท่ี  235 ปาุน้ําตก เขาอีโต้ ปราจีนบุรี  

หัวหน้าโครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84 พรรษาฯ จังหวัดปราจีนบุรี  

หัวหน้าโครงการวันตน้ไม้ประจําปขีองชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรี  

หัวหน้าแปลงปลูกปาุ ทส. สัญจร ปลูกปาุ พลกิพื้นพื้นปุาดว้ยพระบารม ี 

“โครงการรักแม่ รักษปุ์า”  อําเภอเมอืง จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแก่งดินสอ ปุาแก่งใหญ่ และ ปุาเขาสะโตนท่ี  

2 , 3  จังหวัดปราจีนบุรี  

หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้ ปุาปลายคลองห้วยไคร้ 

และปุาพระสทงึท่ี 5 จังหวัดสระแก้ว                                                          

และหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสยีัด ท่ี 7   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๗. นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์  

 

๘. สมศักดิ์ จันทนะ 

ผู้อํานวยการสว่นโครงการพระราชดํารแิละกิจการพเิศษ 

หัวหนา้สถานเีพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้ว 

๙. นายพงศพ์รีะ   วงศ์คําลอื     ผู้อํานวยศูนยปุ์าไม้นครนายก 

๑๐. นายเสรี      เกาะดี         เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 

๑๑. นางสาวเกศนิ ี   รัตนชล          นักวชิาการปุาไม้ชํานาญการ           

๑๒. นางสาววภิาว ี  สินสบืผล เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิตงิาน 

1๓. นายเทียนชัย    ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดสระแก้ว   

หัวหนา้หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาจังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาแก่งดนิสอ ปาุแก่งใหญ่และปาุเขาสะโตนท่ี 



๗ จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหนา้หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาต ิปุาน้ําตกเขาอโีต ้ท่ี 1 จังหวัดปราจีนบุรี   

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกสูง ท่ี 4 , 5 , 7 จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ  ปุาตาพระยาท่ี 1 , 2 , 3 , 4 จังหวัดสระแก้ว 

หัวหนา้หนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาต ิปุาแควระบมและปุาสียัด ท่ี ๕ จังหวัดฉะเชงิเทรา 

๑๔. นายสมชาย   จิตร์สงวน หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี ปจ.๑ (เขาอีโต้) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมอืงปราจีนบุรี 

๑๕. นายชัยนันท์    อิ่มเจรญิ          หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี  ปจ.5  (ทุ่งโพธ์ิ)  

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้กบนิทร์บุรี 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหว้ยไคร ้ที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหนา้โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี 84  พรรษาฯ  จังหวัดสระแก้ว  

หัวหนา้สวนปุาห้วยไคร้  จังหวัดสระแก้ว  

และหัวหนา้แปลงปลูกปุาวันตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิ พ.ศ.  2554   อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว 

๑๖. นายอดิศักดิ์   บรรณสาร      หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี สก. 1  (บ้านแกง้) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมอืงสระแก้ว 

และหัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ท่ี  233  ปุาท่าแยก   

จังหวัดสระแก้ว   

๑๗. นายประสาท  เสงี่ยมศักดิ ์ หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี สก.2 (หนองแวง)  ,สก.๑๒ (ปุาไร่) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้โคกสูง 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้อรัญประเทศ 

๑๘. นายณัฐวุฒ ิ  วิงวอน 

 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี  สก.7  (ไพรจิตร),หัวหน้าสวนปุาเขาพลูหบี 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้สนามชัยเขต 

และหัวหน้าฐานปฏบัิตกิารเฉพาะกิจปูองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุา

ไมไ้พรจิตร 

๑๙.  นายธัญพสิิฐ       พรมพทัิกษ์  หัวหนา้หนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี  สก. 11   (เขาสะแกกรอง)   

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตาพระยา 

๒๐. นายอาคม   ชาติกปริญญ์ หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี  ฉช.๑ (ลาดกระทิง) ,ฉช.3 (หนองคอก) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ท่าตะเกียบ      

หัวหนา้โครงการนอ้มเกล้าสดุด ี84  พรรษาฯ จังหวัดฉะเชงิเทรา  

หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสียัด ท่ี  1 , 3, 8, 11 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๒๑. นายกฤษณะ  เอี่ยมศริิ หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี  ฉช.2  (ดงมะนาว) , ฉช. 4 (ทุ่งพระยา) 

หัวหน้าดา่นปุาไม้ฉะเชิงเทรา  

๒๒. นายยงยุทธ   มารยาท หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี  ฉช. 6 (นายาว) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วังนํ้าเย็น 

และหัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสยีัด ท่ี 10   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 



2๓. นายเจรญิ  ขุนทอง 

 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาที่ ฉช. 7 (หลุมตาสังข์)                                       

หัวหน้าโครงการฟื้นฟู “เฉลิมพระเกยีรต ิ82 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                          

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแควระบมและปุาสยีัด ท่ี 4, 6  

จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                   

๒๔. นายจรัส  ยิ่งยงค ์ หัวหน้าหนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาสระแก้ว 

๒๕. นายอภรัิกษ ์   คชนิทร                    หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาแก่งดนิสอ ปาุแก่งใหญ่และปาุเขาสะโตนท่ี 

๔, ๖  จังหวัดปราจีนบุรี 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ ปุาโนนสาวเอ้ ปุาปลายคลอง

ห้วยไครแ้ละปุาพระสทงึท่ี  ๑,๓,๖, ๘, ๙   จังวัดสระแก้ว 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนอืท่ี ๑ จังหวัดสระแก้ว 

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนอืท่ี ๓ จังหวัดสระแก้ว 

๒๖. นายวรวุฒ ิ  รุ่งสะอาด 

๒๗. ประสงค์  เกิดแก้ว 

นายช่างสํารวจชํานาญงาน 

หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดนครนายก 

๒๘. นายวทิยา  วาสนารวยรุ่ง 

 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี สก.๓  (หนองน้ําใส) , สก.๑๐ (หนองผักแว่น) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี สก.๑๐ 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วัฒนานคร 

๒๙. นายวรีวัฒน์  ศิวะบวร หัวหน้าหนว่ยปูองกันฯ ที่ สก๕ (วังสมบูรณ์) , สก.๘ (เขาไผ่) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้คลองหาด 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้วังสมบูรณ์ 

๓๐. นายสุเทพ พุ่มเทศ 

๓๑. นายเขษม เนียมเนตร 

๓๒. นายสมชาย เลาหะพิพัฒนช์ัย 

หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดปราจีนบุรี 

เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพฒันาปาุไมเ้มอืงนครนายก 

 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากตดิราชการ   

๑. นายอําพล  พัชระกุล ผู้อํานวยศูนยปุ์าไม้ฉะเชิงเทรา 

๒. นายสําฤทธ์ิ   สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 

๓. นายอดิศร   วงษพ์ันธ์ หัวหน้าหนว่ยปูองกันรักษาปุาท่ี สก.4 (เขาฉกรรจ์) ,สก.๖ (ท่าเต็นท์) 

หัวหน้าหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เขาฉกรรจ์ 

หัวหน้าหนว่ยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกสูง ที่ 3 จังหวัดสระแก้ว 

  

  

  

  

   

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯ  โดยนายธวัชชัย  วจิิตร์วงษ์  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 9  สาขาปราจีนบุรี    

ได้กลา่วเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

  ๑. เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมปุาไม้ร่วมด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธ์ุพืช และ  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันผู้พิทักษ์ปุาโลกประจําปี ๒๕๖๑ ท่ีกรมปุาไม้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน การจัดการคร้ังนี้เพื่อระลึกถึงผู้พิทักษ์ปุา ท่ีทํางานปกปูองรักษาปุา และ

ท่านจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมปุาไม้ ได้มีแนวความคิดท่ีจะช่วยเหลือผู้พิทักษ์ปุาไม้ท่ีทําหน้าท่ีปูองกันรักษาปุาตาม

แนวชายแดน โดยการทํากรมธรรม์ชีวิตให้ และเมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ท่านจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ได้กําเนินการมอบ

กรมธรรมใ์ห้เจ้าหนา้ที่จังหวัดสระแก้ว โดยหนว่ย สก.๑๒ (ปุาไร่) โดยมีนายวทิยา วาสนารวยรุ่ง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ      

๒. เมื่อวันท่ี ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ศูนย์ปุาไม้จังหวัดและหนว่ยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ระดับอําเภอ ได้ร่วม

ประชุมท่ีพัทยา เกี่ยวกับการบริหารงานโครงสร้างใหม่  

๓. เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ผู้อํานวยการสํานักฯ และผู้อํานวยการส่วนอํานวยการประชุมท่ีกรมปุาไม ้

เร่ืองการบริหารงานโครงสร้างใหม่ 

๓. ในวันจันทร์ท่ี ๖ สิงหาคม ท่านผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ (นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์) ประมาณ ๑๑ 

โมงคร่ึง ท่านผู้ตรวจมาที่สํานักและนําเสนองาน ณ ห้องประชุม วนพุทธอุทยานน้ําตกเขาอีโต้ และเวลาบ่าย ๓ โมง ลงพื้นท่ี

ตรวจติดตามท่ีสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี และวันท่ี ๗ จะลงพื้นท่ีตรวจติดตามพื้นท่ีปุาชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี 

ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ปุาไม้สระแก้ว ช่วงบ่ายลงพื้นท่ีหน่วยปูองกันฯ ท่ี สก.๑ (บ้านแก้ง)  

และให้สถานีเพาะชํา ตดิปูายช่ือพันธ์ุไม้ ในโครงการต่างๆ พร้อมท้ังติดปูาย QR codeเพื่อให้เข้ากับยุค ไทยแลนด ์๔.๐ และใน

วันท่ี ๘ สิงหาคม  ลงพื้นท่ีตรวจศูนยปุ์าไม้นครนายก และสถานเีพาะชํากล้าไมจ้ังหวัดนครนายก และช่วงบ่าย ลงพื้นท่ีตรวจ

แปลงปลูกปุาวังตะเคียน และในวันท่ี ๙ สิงหาคม ลงพื้นท่ีตรวจติดตาม แปลงปลูกปุาประชารัฐ ท่ีบ้านธรรมรัตน์ใน อําเภอ

ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชงิเทรา 

๔. โครงการปุาในเมือง ที่จะจัดในวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ยึดตามกําหนดการเดิม  

  ๕. เร่ืองท่ีกระทรวงฯ กังวล ช่วงท่ีทีมหมูปุาติดถ้ํา ทางกระทรวงฯ ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีหลายร้อย

นาย แต่เมื่อท่านรัฐมนตรีลงพื้นท่ีตรวจปรากฏว่า เจ้าหน้าท่ีเราใส่เสื้อท่ีหน่วยงานอื่นทําเสื้อมาแจก เพราะฉะนั้นเวลาเกิด

อุทกภัย วาตภัย ช่วงหน้าฝนให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานกระทรวงฯ พร้อมลงพื้นท่ี และเมื่อเวลาเกิดเหตุให้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า

ช่วยเหลือในพื้นท่ีโดยเร็ว และให้มีสัญลักษณ์ของหน่วยงานเวลาลงพื้นท่ีเข้าช่วยเหลือ ซึ่งตรากระทรวงฯให้อยู่ด้านซ้าย 

ด้านขวาให้เป็นตรากรมปุาไม้ และให้ใส่ชุดน้ําเงินดําหมวกเวลารับการตรวจให้ใส่หมวกแก็ปตรากระทรวงฯ และหมวกเปเล่ 

ให้ใส่เวลาทํางาน และเสื้อท่ีหน่วยงานอ่ืนแจกให้ใชใ้นเวลาอื่น   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/256๑ 

ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ) เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/256๑  หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งให้ส่วนอํานวยการทราบ เพื่อดําเนินการ

แก้ไขตอ่ไป 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/256๑      



ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

๓.๑. หน่วยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท่ี ฉช.๗ (หลุมตาสังข์) รายงานข้อมูลพื้นท่ีใน

รูปแบบ PowerPoint โดย นายเจริญ ขุนทอง หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ท่ี ฉช.๗ 

(หลุมตาสังข์)  

๓.๒ ให้หน่วยงานของสํานักฯ ทุกหน่วยท่ีอยู่ในเขตปฏิรูป ส่งข้อมูลให้สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

กันพื้นท่ีไว้ก่อน  

๓.๓ บริษัท สวนกิตติ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นท่ี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ ซึ่งจะครบกําหนด

อนุญาตในปีนี้ และจะครบกําหนดในปี ๒๕๖๒ ท้ังหมด และให้หน่วยทุกหน่วยตรวจติดตามเฝูาระวังไม่ให้

มกีารบุกรุกซ้ํา     

มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย ผู้อํานวยการส่วนปูองกันรักษา

ปุาและควบคุมไฟปุา) 

ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา มีเร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

๔.๑.๑. สรุปการกระทําผิดกฎหมายวา่ด้วยการปุาไม ้ระหวา่งวันท่ี ๒ ก.ค. 256๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑   

   - สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี 

คดีทั้งหมด         ๔       คดี   ผู้ต้องหา   ๔   คน 

คดีไม้   ๒  คดี   ไม่พบผู้ต้องหา 

- ไม้ท่อน ๔   ท่อน   ปริมาตร  ๐.๑๙       ลูกบาศก์เมตร  

(เป็นไม้พะยูง ๔ ท่อน  ปริมาตร  ๐.๑๙    ลูกบาศก์เมตร) 

- ไมแ้ปรรูป ๓๕ แผ่น/เหลี่ยม   ปริมาตร  ๐.๔    ลูกบาศก์เมตร 

(เป็นไม้พะยูง ๓๕ แผ่น/เหลี่ยม   ปริมาตร  ๐.๔    ลูกบาศก์เมตร) 

คดีเลื่อยโซ่ยนต์  ๑  คดี   ผู้ต้องหา  ๓     คน 

คดีบุกรุกพื้นที่ ๑  คดี  ผู้ต้องหา  ๑     คน 

พื้นที่  ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา 

อุปกรณ์ในการกระทําผิด ๑๖ รายการ = รถยนต์ ๓ คัน ,เลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง ,ขวาน ๑ 

ด้าม ,มีดขอ ๑ เล่ม ,เลื่อยคันธนู ๒ ปื่น ,โทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง ,แผ่นบังคับโซ่ ขนาด

ความยาว ๓๖ นิ้ว โซ่ยนต์ ๒ เส้น ,โซ่ยนต์ ๒ เส้น ,รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ความจุบุ้งกี๋ไม่

น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร ๑ คัน 

แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จํานวนคดีท้ังหมด ๑ คดี  ผู้ต้องหา  ๑    คน 

 คดีบุกรุก  ๑  คดี  ผู้ต้องหา  ๓   คน 

 พื้นท่ี  ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา 

อุปกรณใ์นการกระทําผิด  

- รถขุดไฮดรอลิกตนีตะขาบ ความจุบุ้งกีไ๋มน่อ้ยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร ๑ คัน 



  จังหวัดสระแก้ว 

   จํานวนคดีท้ังหมด ๑  คดี  ผู้ต้องหา   –   คน 

คดีไม ้  ๑ คด ี ไมพ่บตัวผู้กระทําผิด 

ไมแ้ปรรูป    ๓๕  แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร             ๐.๔๐๐  ลูกบาศก์เมตร 

(เป็นไม้พะยูง ๓๕ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร) 

อุปกรณใ์นการกระทําผิด   

- รถยนต ์   ๑  คัน 

  จังหวัดนครนายก 

- ไม่มีคดี 

   จังหวัดปราจีนบุร ี

 จํานวนคดีท้ังหมด ๒  คดี  ผู้ต้องหา  ๓   คน 

 คดีไม้  ๑  คดี  ไมพ่บตัวผู้กระทําผิด 

- ไมท่้อน ๔        ท่อน   ปริมาตร                   ๐.๑๙    ลูกบาศก์เมตร 

(เป็นไม้พะยูง ๔ ท่อน   ปริมาตร           ๐.๑๙   ลูกบาศก์เมตร) 

คดีเลื่อยโซ่ยนต ์ ๑  คดี  ผู้ต้องหา   ๓    คน 

อุปกรณ์ในการกระทําผิด รถยนต์ ๒ คัน , เลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เคร่ือง , ขวาน ๑ ด้าม , มีดขอ ๑ เล่ม , 

เลื่อนคันธนู ๒ ป่ืน  , โทรศัพท์มือถือ  ๒  เคร่ือง , แผ่นบังคับโซ่ ขนาดความยาว ๓๖ นิ้ว โซ่ยนต ์๒ เส้น , โซ่ยนต์ 

๒ เส้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.2  ส่วนอํานวยการ  (นายมานัส  แรงผลสัมฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการสว่นอํานวยการ) 

                       ส่วนอํานวยการ  มเีร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้  

๔.๒.๑ เร่ืองการตรวจราชการในวันท่ี ๖ สิงหาคมท่ีจะถึงนี้ ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลท่ีจะเสนอ

ส่งให้ส่วนอํานวยการในวันท่ี ๒ สิงหาคม เพื่อให้ผู้อํานวยการสํานักฯตรวจความถูกต้อง และรวบรวม

นําเสนอท่านผู้ตรวจราชการในวันท่ี ๖ สิงหาคมต่อไป 

๔.๒.๒. ให้ทุกหน่วยดูเร่ืองธงชาติท่ีหน่วยงานของตนให้เรียบร้อย ดูเร่ืองสีซีด หรือธงชาติขาด 

เพราะจากการไปร่วมนิทรรศการเร่ืองธงชาติไทยท่ีกรมปุาไม้ซึ่งมี ท่านผู้ตรวจสมศักดิ์ เร่งเพียร เป็น

ประธานเปิดงาน ท่านให้ความสําคัญกับเร่ืองธงชาติมาก     

๔.๒.๓. การโอนหน่วยงาน ให้เตรียมความพร้อม วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ส่วนพระราชดําริและ

กิจการพเิศษ จะรับโอนพัสดุให้มารายงานท่ีสํานักฯ  

๔.๒.๔. เร่งรัดรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ 

- กิจกรรมเก็บรวบรวมขอ้มูลไม้ สต็อกไม้ เพ่ือสนับสนุน Rules of Origin (ROO) ได้แค่ ๑๓ % 

- กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม ้และถ่านไม้ฯ ได้แค่ ๖ % 

- กิจกรรมปลูกปาุในพืน้ท่ีโครงการฟ้ืนฟูปุาตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติฯ ได้แค่ ๐ % 

- กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระดําริ ได้แค่ ๓๙ % 

๔.๒.๕. ท่านรักษาการอธิบดีกรมปุาไม้ ทวงเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงาน

กรมปุาไม้    

มติที่ประชุม   รับทราบ  



4.3 ส่วนจัดการป่าชุมชน (นายบุญนํา รัตนมณฑ ์ผู้อํานวยการสว่นจัดการปุาชุมชน ) 

    ส่วนจัดการปุาชุมชน  มเีร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

๔.๓.๑. วันท่ี ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม จัดอบรมปุาเศรษฐกิจชุมชน บ้านท่ากระบาก ผู้อํานวยการ

สํานักเป็นประธาน นายเทียนชัย ตรีชิต และนายสมชาย เลาหะพิพัฒชัย เป็นพิธีกร  

๔.๓.๒. เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม มีกิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี ๑๐  

๔.๓.๓. สรุปผลการดําเนนิงาน การเบิกจ่าย ณ สิ้นเดอืน รายงานการเบิกจ่าย ๘๒ เปอร์เซ็นต ์

เหลอือีก ๑๘ เปอร์เซ็นต ์

๔.๓.๔. ปปช.๒ สํารวจรังวัด เปูาหมาย ๕๐ หมู่บ้าน ทําเกินเป็น ๕๒ หมู่บ้าน ทําสํารองบาง

หมูบ้่านอยูใ่นพืน้ท่ี น.ส.ล. มีปัญหาผู้นําท้องถิ่นกับชุมชน ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีเป็น น.ส.ล. เกือบ

ท้ังหมด 

๔.๓.๕. ปปช.๓ เสร็จสมบูรณ์ หนังสือถึงกรมปุาไม้ ๓๔ หมู่บ้าน จาก ๕๐ หมู่บ้าน เหลืออีก 

๑๖ หมูบ้่าน 

๔.๓.๖. ปปช.๒ รังวัดเสร็จแล้ว ๕๒ หมู่บ้าน จาก ๕๐ หมู่บ้าน (ทําเกินไว้ ๒ หมู่บ้าน) ขั้นตอน

ต่อไป ขึ้นแผนท่ี เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายอําเภอลงนาม และเสนอผู้อํานวยการ

สํานักฯ และรออธิบดีลงนาม   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.4 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (นายธีรวัฒน์  อ่อนสําล ีผู้จัดการสว่นจัดการท่ีดนิปุาไม้)  

   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จํานวน ๔ เร่ือง ดังนี้ 

๔.๔.๑ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินและตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานโครงการ

ปรับปรุงแนวเขตปุาสงวนแห่งชาต ิตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา

ส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) ประจําสํานักจัดการทรัพยากรปุาไมท่ี้ ๙ สาขาปราจีนบุรี 

- ขณะนี้โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือปุาท่าแยก และปุาวัฒนานคร ระยะทาง ๔ 

กิโล ยังไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากคําสั่งตกหล่น ขณะนี้กําลังดําเนินการออกคําสั่ง ส่วนท่ี

ดําเนนิการแล้วเสร็จจํานวน ๑๓ ปุา 

๔.๔.๒. การประชุมรับรองแนวเขตท่ีคณะทํางานดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑๓ ปุา 

๔.๔.๓. การถ่ายทอดรับรองแนวเขตท่ีดิน รอหนังสือตอบรับการตรวจสอบจากกรมท่ีดิน เพื่อ

ดําเนนิงานต่อไป 

๔.๔.๔. กรมปุาไม้ได้อนุมัติให้สํานักฯ ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๙ บริเวณปุาสงวนแห่งชาติน้ําตก

เขาอีกโต้ การดําเนนิงานให้อยูใ่นความควบคุมของผู้อํานวยการสํานัก และสํานักฯ ได้มอบให้ส่วนจัดการ

ท่ีดนิเป็นผู้ดูแล 

๔.๔.๕. วันท่ี ๙ สิงหาคม เสนาธิการจังหวัดปราจีนขอเข้าไปทําฝายชะลอน้ํา ท่ีวนพุทธอุทยาน

น้ําตกเขาอีโต้ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วมงาน และขอเชิญชวนเจ้าหน้าท่ีของสํานักฯ 

มาร่วมงาน  

 มติที่ประชุม   รับทราบ  



4.5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  (นายเทียนชัย  ตรีชิต  ผู้อํานวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปาุ) 

           ส่วนสง่เสริมการปลูกปาุ แจ้งผลการดําเนนิงานให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

๔.๕.๑. สรุปผลการปฏบัิตงิาน ๒ โครงการ  

- โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี ๒ 

เปูาหมาย ๖๐๐ ไร่ ดําเนนิการแล้ว ๕๖๗ ไร่ แบ่งเป็นรายจังหวัด 

 - จังหวัดปราจีนบุรี เปูาหมาย ๒๐๐ ไร่ ดําเนินการแลว้ ๒๗๑  ไร่ 

 - จังหวัดสระแก้ว   เปูาหมาย ๓๐๐ ไร่ ดําเนินการแลว้ ๒๖๑  ไร่ 

 - จังหวัดนครนายก เปูาหมาย ๓๐   ไร่ ดําเนินการแลว้ ๓๐ ไร่ 

 - จังหวัดฉะเชิงเทรา เปูาหมาย ๗๐ ไร่ ดําเนินการแลว้   ๕ ไร่  

- โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ี

เกษตรกรรม เปูาหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ดําเนินการแลว้ ๑,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็นรายจังหวัด 

 - จังหวัดปราจีนบุรี เปูาหมาย ๕๖๑ ไร่ ดําเนินการแลว้ ๕๖๑ ไร่ 

 - จังหวัดสระแก้ว   เปูาหมาย ๓๐๐ ไร่ ดําเนินการแลว้ ๓๐๐ ไร่ 

 - จังหวัดฉะเชิงเทรา เปูาหมาย ๑๓๙ ไร่ ดําเนินการแลว้ ๑๓๙ ไร่ 

 - จังหวัดนครนายก ไมม่พีื้นท่ีเปูาหมาย   

๔.๕.๒. อุปสรรคในการออกไปตรวจสอบพื้นท่ีโครงการ คือฝนตกทุกวัน ทําให้ไม่ได้พื้นท่ีตรง

ตามเปูาหมาย 

๔.๕.๓. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาปลูกสรา้งสวนปุา ทางกรมปุาไม้มีคําสั่งที่ ๒๒๐๙/

๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการภาค และกรรมการจังหวัด และ

ขอให้สํานักฯ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นจังหวัดล่ะ ๑ ราย และให้ศูนย์ปุาไม้ทุกศูนย์เสนอรายชื่อเกษตร

เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

๕.๔.๔. รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอ้ม ระยะที่ ๒ จัดทําขอ้มูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ให้แต่ละศูนย์สง่ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์

มาท่ีสว่นส่งเสริมการปลูกปาุ 

๕.๔.๕. กรมปุาไม้ขอให้ยนืยันขอ้มูลการสํารวจพื้นท่ีปลูกปาุ บํารุงปุา และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ยืนยันข้อมูลพร้อมรูปถ่ายใน Google Earth โดยรายงานต้องผ่าน

คณะกรรมการคัดเลอืกของสํานักฯ หรอืผู้อํานวยการสว่น และแจ้งแตล่ะหนว่ย เร่งรัดดําเนินงานเพื่อทํา

การประชุมรับรองดําเนินงาน  

มติที่ประชุม   -  

 

 

 



4.๗  ศูนย์ป่าไมส้ระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ  ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว) 

           รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจําเดือน กรกฎาคม  2561 ดังนี้ 

วันที่ ๔ กรกฎาคม 2561 -  เป็นตัวแทนสํานักฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระแก้ว  

ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

วนัที่ ๒๓ กรกฎาคม  2561 -  ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี 

สก.๑๑ (เขาสะแกกรอง) เข้าร่วมประชุมการประกาศเขตอุทยานทับท่ีดิน

ราษฎร หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๘ ณ ห้องประชุมอําเภอตาพระยา จังหวัด

สระแก้ว  

ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนา 

ปุาไม้วัฒนานคร และหัวหน้าหัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้โคกสูง 

ออกไปทําการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน กรณีออกโฉนดท่ีดิน

ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๗ ราย – ร่วมกับเจ้าหนา้ที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบการอนุญาตทําไมห้วงหา้มท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดนิท่ีมิใชปุ่า ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๓ ราย จํานวน ๑๖ คน คณะเจ้าหนา้ที่มคีวามเห็นควรอนุญาต 

 - ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้วร่วมกับเจ้าหนา้ที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบ

การขออนุญาตทําไมห้วงหา้มท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดนิท่ีมิใชปุ่า ตามพระราชบัญญัติปุา

ไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ท้องท่ีจังหวัดสระแก้วจํานวน ๒ ราย ไม้ยางจํานวน ๙ ต้น 

พะยูงจํานวน ๒ ต้น คณะเจ้าหน้าท่ีมีความเห็นควรอนุญาตโดยส่งเร่ืองให้

สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรีเป็นผู้พจิารณา 

 - ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้สระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจังหวัดสระแก้ว ตรวจวัด

ประทับตราชักลากและยกเว้นค่าภาคหลวง (อญ) ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว 

จํานวน ๓ ราย รวมเป็นไมย้าง จํานวน ๗๖ ท่อน ปริมาตร ๘๕.๙๔ ลูกบาศก์

เมตร     

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.7 ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (นายอําพล พัชระกุล ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชงิเทรา)  

 หมายเหตุ ผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้ฉะเชิงเทราปวุย      

 มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.8 ศูนย์ป่าไมน้ครนายก   (นายพงศพ์รีะ  วงศ์คําลอื  ผู้อํานวยการศูนยปุ์าไม้นครนายก) 

                รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือน กรกฎาคม  2561 ดังนี้ 

๔.๘.๑. ดําเนินการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ ร่วมกับสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดนครนายก รวมจํานวน ๕ ราย 

๔.๘.๑.๑. โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักร  จํานวน     ๓ ราย 

๔.๘.๑.๒. โรงค้าไมแ้ปรรูป   จํานวน     - ราย 

๔.๘.๑.๓ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์   จํานวน     ๒ ราย 

 



๔.๘.๒. ดําเนินการตรวจสอบการขออนุญาตทําไม้หวงห้ามในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพื่อ 

ใชส้อยส่วนตัว หรือการกุศลสาธารณประโยชน์ รวมจํานวน ๖ ราย 

๔.๘.๒.๑. ไมส้ัก    จํานวน     ๑ ราย 

๔.๘.๒.๒. ไมย้าง    จํานวน     ๕ ราย  

๔.๘.๓. ดําเนนิการรับคําขออนุญาตทําไม้หวงห้าม ตามหนังสือสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๙ สาขา

ปราจีนบุรี ด่วนท่ีสุด ที่ ทส ๑๖๓๓.๔๐๒/ ๔๐๕๒ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมจํานวน ๒ ราย 

       ๕.๘.๓.๑. ไมส้ัก     จํานวน     ๑  ราย 

       ๔.๘.๓.๒. ไมย้าง    จํานวน     ๑      ราย 

๔.๘.๔. ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดการพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์

ฝึกอบรม ๓ (ชะอํา) จังหวัดเพชรบุรี 

๔.๘.๕. ระวังชี้แนวเขตและลงช่ือรับรองเขตท่ีดิน ตําบลสาลิกา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก จํานวน 

๑ ราย ระวังช้ีแนวเขตและรับรองเขตท่ีดนิ ดําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จํานวน ๒ ราย รวม

จํานวนท้ังหมด ๓ ราย 

๔.๘.๖.  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการศูนย์ปุาไม้ระดับจังหวัด และหัวหน้าหน่วย

ปูองกันและพัฒนาปุาไม้ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๔.๘.๗.  เข้าร่วมประชุมและหารือกับคณะเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน จังหวัดนครนายก-ตํารวจ-ทหาร-

เจ้าหนา้ที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลสาลิกา-ผู้ใหญ่บ้าน-เจ้าหน้าท่ีของรัฐ-และผู้ประกอบการ เร่ืองการโบกรถแก่

นักท่องเท่ียวและเรียกเก็บค่าจอดรถบริเวณทางเขา้น้ําตกสาลิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสาลิกา 

อําเภอเมอืง จังหวัดนครนายก เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๔.๘.๘.  เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจัดหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด

นครนายกประจําปี ๒๕๖๑” เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโคกสว่าง หมู่ท่ี ๒ ตําบลนาหินลาด อําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก โดยทําการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านปุาไม้ จํานวน ๒๐ แผ่น/ฉบับ/

เล่ม 

๔.๘.๙.  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ํา” 

เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์เนินเหล่าสูง หมู่ท่ี ๕ ตําบลนาหินลาด อําเภอปาก

พล ีจังหวัดนครนายก  

๔.๘.๑๐.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑ 

แทนผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๙ สาขาปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลาง จังหวัด

นครนายก โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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