
หน่วยจักรกลเคลื่อนที่ 
๑. นายมานะ เหมวรางค์กูล 

ต าแหน่ง ผู้จัดการระดับ ๗ หน่วยจักรกลเคลื่อนที่ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๘๕ ซอย ๑๗ ถ.สุขสวัสดิ์ ๒ ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
ประวัติส่วนตัว เกิดเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๔  
เชื้อชาติจีน สัญญาชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานะ สมรส 
การศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชาบ ารุง อ.เมือง จ.พะเยา  
  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา 

   ระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                      (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) วนศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ เริ่มท างานครั้งแรก ๒๘ เมษายน ๒๕๒๐ พนักงานสวนป่า สวนป่าทุ่งเกวียน อ . ห้างฉัตร 

จ.ล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ ผู้ช่วยหัว หน้างานรักษาการแทนหัวหน้างานสวนป่าสระแก้ว อ .วังน้ าเย็น      

จ.ปราจีนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายค า ปฏิบัติงานสวนป่าทุ่งเกวียน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่ารับผิดชอบโครงการปลูกสร้างสวนป่าแม่ยม –       

แม่แปง อ.วังชิ้น จ.แพร ่
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.ล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๐ หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายค า อ.เมือง จ.ล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ หัวหน้างานสวนป่าบ้านหลวง – แม่หลักหมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ หัวหน้างานสวนป่าแม่อุมลอง อ .แม่ลาน้อย จ .แม่ฮ่องสอน รักษาการใน

ต าแหน่งหัวหน้างานสวนป่าสาละวินและแม่อุคอ จ.แม่ฮ่องสอน 
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ หัวหน้างาน(ระดับ ๗) ส านักฟ้ืนฟูป่าเศรษฐกิจและชุมชนที่ ๒ จ.ล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ผู้จัดการ (ระดับ๗) ส านักส่งเสริมธุรกิจและบริการ จ. เชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ ผู้จัดการ (ระดับ ๗) ประจ าส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ผู้จัดการ(ระดับ๗)หน่วยจักรกลเคลื่อนที่ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ

ภาคเหนือบน 
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
การท าหน้าที่กรรมการสอบข้อเท็จจริง และกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อได้รับแต่งตั้ง              

เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการสอบทั้ง ๒ กรณี จะต้องด ารงตามฐานะในต าแหน่งที่แต่งตั้ง           
โดยเที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของ อ .อ.ป.  ไม่น าความรู้สึกส่วนตัว ที่มีใจอคติต่อผู้ถูกกล่าวหา หรือ
กลั่นแกล้ง   ผู้ถูกกล่าวหา การกระท าด้วยความบริสุทธิ์ ให้ความยุติธรรม โดยตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน การตรวจสถานที่เกิดเหตุ พยานวัตถุ พยานบุคคล บันทึกถ้อยค าให้ละเอียด ชัดเจน เมื่อ



ด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว เมื่อน ามาสรุปจะต้องชี้ประเด็นความผิดทางวินัยว่ามีความผิด ฐานอะไรบ้าง 
ต้องเป็นความผิดชัดแจ้ง ไม่ล าเอียง แต่หากพบว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การถึงแม้ว่าจะขัดต่อความรู้สึก ที่ผู้ถูก
กล่าวหาปกปิด ซ้อนเร้น วิธีการต่าง ท าให้กรรมการสอบสวนไขว้เขว จนไม่สามารถชี้ความผิดได้ ถ้าหากว่า
มีเอกสาร หลักฐาน ค าบอกเล่า ที่ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดจริง ก็ให้ยกค า
กล่าวหาต่างๆได้โดยไม่เป็นความผิดใดๆ 

การเป็นผู้บริหารงานสวนป่า ในกรณีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานสวนป่า จะต้องพิจารณาว่า 
การปลูกสร้างสวนป่าใหม่ (ขยาย ) ในแต่ละ พ้ืนที่สวนป่าในแต่ละปีงบประมาณนั้น ต้องลงพ้ืนที่ส ารวจ 
ตรวจสอบ พื้นที่สวนป่าด้วยตนเองพร้อมพนักงานสวนป่า (หัวหน้า) ว่า พื้นที่แปลง ปลูกสร้างใหม่ (ขยาย) 
คาดว่ามีเนื้อที่ก่ี ไร่ มีพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมของราษฎ รในพื้นที่อยู่ในแปลงใหม่ หรือไม่ มีเนื้อที่เท่าไหร่ อยู่
เป็นหย่อม กระจัดกระจาย ทั่วไปในพ้ืนที่หรือไม่ มีจ านวนราษฎรกี่ครอบครัว หลังจากนั้นต้องด าเนินการ
สอบถามราษฎรเจ้าของพ้ืนที่ว่า จะให้ความยินยอมให้สวนป่ามาปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่ของตนเองหรือ
ไม่ให้ครบทุกครอบครัว หลังจากนั้นขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ป่าไม้
อ าเภอ หัวหน้างานด้านปกครองในพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม แล้วชี้แจงให้ราษฎรที่บุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติ ทราบและให้ความยินยอมให้สวนป่าปลูกสร้างสวนป่าเปิดใหม่ (ขยาย)ได้ เมื่อราษฎรส่วน
ใหญ่ให้ความยินยอมแล้ว ด าเนินการรังวัดพื้ นที่ เพื่อขอใช้ประโยชน์ต่อป่าไม้เขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งประสาน
ติดต่อราษฎร ส่วนน้อยที่ไม่ยินยอมให้ความร่วมมือ โดยต้องใช้ความอดทน มนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรเหล่านี้(ห้ามใช้ก าลังหรือท าร้าย .....โดยเด็ดขาด) 

ท้ายสุด ถ้าหากราษฎรไม่ยินยอมก็ไม่ต้องบังคั บ โดยใช้กฎหมาย /พรบ.ป่าไม้ มาด าเนินการ ควรเว้น 
พ้ืนที่ ให้ราษฎรเหล่านี้ท ากิน ท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีไปก่อน ราว ๑ – ๓ ปี หลังจากนั้น จึงย้อนกลับเข้า
มาปลูกภายหลัง เพื่อเป็นการรักษามวลชนสัมพันธ์ไว้ในปีต่อไปจะต้องขยายพ้ืนที่ต่อเนื่องกันไป ถ้าหากมี
การบังคับใช้กฎหมา ย หรือ ลอบท าร้ายชีวิต ทรัพย์สิน แล้ว อันตรายอย่างใหญ่หลวง จะคุกคามมาถึง 
หัวหน้างานสวนป่า หัวหน้าคนงาน พนักงาน ได้ ซึ่งมีการเสียชีวิตจากการบังคับ ยึดถือ ครอบครองที่ดิน
ของราษฎร เอาพ้ืนที่ มาปลูกสร้างสวนป่าใหม่ (ขยาย) จ านวนหลายคนแล้ว อ.อ.ป. โดยให้ความช่วยเหลื อ 
ดูแล ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในกรณีดังกล่าวแล้ว 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กร และอ่ืนๆ 
- ควรมีการลดจ านวนพนักงานที่มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกันลง โดยให้มีโครงการเกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนด 
- หน่วยงานมีขนาดใหญ่ควรแบ่งหน่วยงานให้มันเล็กลง 
- ยุบรวมหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันโดยให้เหลือ ๑๐ หน่วยงานก็

เพียงพอแล้ว เช่น ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ควรรวมกับ ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาไม้เศราฐกิจภาคเหนือล่าง เพราะมีพ้ืนที่ใกล้เคียงและท างานเหมือนๆกัน 
เป็นต้น 

 
 

 
 


