รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนาฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมอาคารบูรพาจารยอนุสรณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
-----------------------

ผูมาประชุม
1. นายสวาง เฟองกระแสร
2. นายจารีตร อินทรชัยศรี
3. นายพิน สุขหลอ
4. นายทวี แกวพวง
5. นายปญญา โคตรแสนลี
6. วาที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ
7. นายสมเกียรติ ตันติวิวัฒน
8. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร
9. นายลือชัย แมนโชติ
10. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ

11. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท
12. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
13. นายวรวิทย ศรีสําราญ
14. นายวิษณุ กุมภาว
15. นายเกรียงไกร แกวอุดม
16. นายวิเชียร ศรไพบูลย
17. นายนาวิน มุขกัง
18. นายภัทรนันท คลื่นแกว
19. นายณัฐวุฒิ คําพิลา
20. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
21. นางสาววริศา ภาประเวช

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
(1) ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
(2) หัวหนาศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
แทนผูอํานวยการสวนอํานวยการ
(1) ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
(1) ผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม
และสัตวปา
(2) หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
(1) หัวหนากลุมงานวิชาการ
(2) หัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตรจังหวัด
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
หัวหนาฝายบริหาร สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
(1) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราว-แกงไก
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
22.นางสาว...

-222. นางสาวทักษิณา จารุวัฒนานนท
23. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
24. นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน
25. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา
26. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
27. นางสาวจารุวรรณ วิชากูล
28. นางจุฑารัตน วัยกิจ
29. นางศิริพร สุมมาตย
30. นางสุภาวดี มณีรักษ
31. นายไพบูลย พลธนะ
32. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
33. นายนิติ ดีจันทร
34. นายปญญา ติดมา
35. นายวิสัน กุดแถลง
36. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
37. นายพูลศักดิ์ กางทอง
38. นายกมลภู โคตรรัตน
39. นายสุชาติ ศิริ
40. นายสิงขร รักษมณี
41. นายปฐมพร สมจิตต
42. นายวิรัช หิรัญพฤกษ
43. นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
44. นายทองสุข กันยาทอง
45. นายจิตรกร อุปพงษ
46. นายจันทร ทาจันทร
47. นายสมเกียรติ จันทรตรี
48. นายณรงค ภักดิ์สรสิทธิ์
49. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
50. นายสนอง แกวอําไพ
51. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต

หัวหนาฝายวิชาการ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
(1) หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
(2) หัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ํา
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
(1) หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
(2) หัวหนาโครงการเยาวชนพิทักษไพร
(1) หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ 1, 2, 3 (2) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติที่ 5
(3) หัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูพาน
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นทีล่ ุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ
จังหวัดนครพนม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน
52.นายพิเชษฐ...

-352. นายพิเชษฐ สุขสบาย
53. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย
54. นายรังสรรค เหลาภา
55. นายสมคิด อุตรนคร
56. นายบุญญลิต จักขุลี
57. นายธงชัย นาราษฎร
58. นายสุวิทย เมธมุทา
59. นายชํานาญ นามแสง
60. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
61. นายชัยวัตต หัศกรรจ
62. นายทวีป คําแพงเมือง
63. นายบรรพต ธุวานนท
64. นายโนรี ตะถา
65. นายกฤษฎา สาครวงศ
66. นายชลิต ลี้ตระกูล
67. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
68. นายชัชวาล นามแสง
69. นายสมศักดิ์ จันดาวาป
70. นายพิษณุ วงษเกษม
71. นายฐิติพงษ ถาวงกลาง
72. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
73. นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ
74. นายชนก นาคนิยม
75. นายโคจร จําปานิล
76. นายชัยพร ไทยกิ่ง
77. นายสุริยา คูสกุลรัตน

หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา
หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
(1) หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง
(2) หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
(1) หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหนาโครงการพัฒนา
ปาเกากลอย-นากลาง 1, 2, 3 (2) หัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
(1) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
(2) หัวหนาสวนปาภูทอก สวนปาภูลังกา
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
(1) หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนม
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ
ปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
แทนหัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัด
สกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
(1) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ
ปาดงชมภูพานและปาดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาพื้นที่โครงการ
ปารักษน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานถ้ําติ้ว จังหวัดสกลนคร
78.นายวิกรม...

-478. นายวิกรม ชูสาย
79. นายพิเชษฐ จํารัส
80. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
81. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
82. นายไพรินทร วงควันดี
83. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
84. นายกิตติภัค สารีรัตน
ผูไมมาประชุม
1. นายกรทอง นันทะเสนา
2. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
3. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
4. นายบดินทร เมธมุทา
5. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธตระกูล
6. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
7. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
8. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
9. นายประสาท ไสยาสน
10. นายมานพ เพ็งพูน
11. นายศักดา สุขประเสริฐ
12. นายสกล กุลมะลิวัลย
13. นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน
14. นายประเสริฐ ทองกุล
15. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูเขารวมประชุม
1. นายอดินันต ปุริโส
2. นายสุขุม ธรรมโรจน
3. นายเกชา ชีวาจร
4. นายพิภพ โคตรชมภู
5. นายพิทักษ สมปญญา
6. นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล
7. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
8. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ

หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
(1) หัวหนาฝายวิชาการ (2) หัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
หัวหนาวนอุทยานวังสามหมอ
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนอนุรักษสัตวปา
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
สวนจัดการตนน้ํา
9.นายอัศนัย...

-59. นายอัศนัย นิลพุดซา
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
สวนจัดการตนน้ํา
10. นางกษมา นาราษฎร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
กลุมงานวิชาการ
11. นางพจนา อัคคะปะชะ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
กลุมงานวิชาการ
12. นายบารมี ศรีระษา
นิติกรปฏิบัติการ
กลุมงานกฎหมาย
13. นางวราภรณ บุญสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
14. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
15. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
16. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
17. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
18. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 ขณะนี้ไตรมาสที่ 4 แลว ขอเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหเปนไป
ตามแผนการปฏิบัติงานดวย
เรื่องที่ 2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี ไดรวมกันจัดพิธียุทธการขอคืนพื้นที่ปา ซึ่งเปนพื้นที่ตรวจยึดและได
จัดเปนพื้นที่ ปลูกปา ณ บานนาหลวง ตําบลคําดวง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี) กําหนดการมีผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเปนประธาน
ในพิ ธี ตามกําหนดการพิ ธีเ ริ่ม 10.00 น. จึ งขอเชิญชวนทุ กคนไปรว มงาน โดยให ไปถึ งพื้ นที่ ภายในเวลา
09.30 น. รถออกจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เวลา 07.30 น. การแตงกายชุดอนุรักษบาออน (2/1)
สําหรับการดําเนินงานตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ขอให
หัวหนาหนวยงานดําเนินการอยางตอเนื่องและเขมงวดดวย ควรกําหนดเปนปฏิทินไว เลย ใหประสานงานกับ
ผูนําทองถิ่นฝายทหารและฝายปกครอง เพื่อชวยกันดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยเครงครัด ขณะนี้
หนวยงานทหารพรอมที่จะชวยเหลืออยางเต็มที่ หัวหนาหนวยงานตองเตรียมขอมูลไวใหพรอมและชัดเจน
สามารถตรวจสอบพรอมใชขอมูลไดตลอดเวลา
เรื่ อ งที่ 3 การขอความร ว มมื อ ประชาสั ม พั น ธ สร า งความปรองดองในประเทศไทย ให
ทุกหนวยงานดําเนินการแลวรายงานใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบ เพื่อรวบรวมรายงานกรมอุทยาน
แห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พืช จึ งขอให ทุกหน ว ยงานรี บ จั ด ส งเอกสารให สํ านั กบริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ ที่ 10
ตามกําหนดเพื่อจะไดรวบรวมสรุปรายงานตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบ...

-6ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
นายจารีตร อินทรชัยศรี ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ตามระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่อง ใหเขมงวดในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมและสัตวปา จึงไดมี
คําสั่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ที่ 255/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง แตงตั้งชุดเฉพาะกิจ
ปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา และเขตหามลาสัตวปา โดยใหถือปฏิบัติดังนี้
1. ใหหัวหนาชุดปฏิบัติการ ประสานความรวมมือกับอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา หนวยปองกันรักษาปาในพื้นที่ และเจาหนาที่สายตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการปาไม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ในการออกลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการ
กระทํ าผิด กฎหมายเกี่ยวกั บการปาไมในพื้นที่ ปฏิบัติ การ กรณี ที่ตรวจพบการกระทําผิด ให ดําเนิ นการตาม
กฎหมายโดยเคร งครั ด และให ดํ าเนิ น การตามระเบี ย บกรมอุ ทยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พืช ว าด ว ย
มาตรการควบคุมตรวจสอบ และเรงรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ใหมอบหมายใหเจาหนาที่ของ
หน ว ยงานที่ มีอํานาจหน า ที่โ ดยตรง และรั บ ผิด ชอบประจํ าอยูในพื้น ที่ เ ปน ผู นําเรื่องราวแจงความร องทุ กข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในทองทีท่ รี่ ับผิดชอบ และจัดการกับของกลางตามระเบียบที่กําหนดไว
2. การปฏิบัติงานใหเบิกจายงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด
3. ใหหัวหนาชุดปฏิบัติการเปนผูรายงานผลการปฏิบัติงาน และปญหา อุปสรรค ใหผูอํานวยการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบเพื่อจะไดดําเนินการตอไป
4. ใหผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร ออกไปติดตาม ควบคุม กํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ตามความเหมาะสมและจําเปน และหากมีป ญหา อุปสรรค ขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานใหรายงานขอเท็จจริงพรอมขอเสนอแนะใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบเพื่อ
จะไดพิจารณาดําเนินการตอไป
การปฏิบัติงานแบงออกเปน 7 ชุด ดังนี้
1. นายกฤษฎา สาครวงศ นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ หัวหนาชุดพื้นที่ปฏิบัติงาน
อุทยานแหงชาติภูผายล
2. นายสุชาติ ศิริ เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาชุดพื้นที่ปฏิบัติงานอุทยานแหงชาติภูพาน
3. นายชนก นาคนิยม เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาชุดพื้นที่ปฏิบัติงานอุทยานแหงชาติ
ภูผาเหล็ก และเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป
4. นายทองสุข กัน ยาทอง นั กวิช าการปาไม ชํานาญการพิเ ศษ หั วหนาชุด พื้น ที่ป ฏิบั ติงาน
อุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
5. นายสกล กุ ลมะลิวั ลย นักวิช าการป าไมชํ านาญการ หัวหน าชุดพื้ นที่ปฏิบั ติงานอุทยาน
แหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
6. นายสิ ง ขร รั ก ษ ม ณี นั ก วิ ช าการป า ไม ชํ า นาญการ หั ว หน า ชุ ด พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอุ ท ยาน
แหงชาติภูลังกา
7. นายจิตรกร อุปพงษ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนา ชุดพื้นที่ปฏิบัติงานเขตรักษา
พันธุสัตวปาภูวัวและเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
สําหรับ...

-7สําหรับการดําเนินการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2504 ขอใหทุกหนวยงาน
ดําเนินการอยางเครงครัดดวย
ประธาน ขอใหทุกคนที่มีรายชื่อตามคําสั่งปฏิบัติตามอยางเครงครัด และชวยกันปฏิบัติงานอยาง
มีสวนรวมดูแลรับผิดชอบงานดานปองกันรักษาปา ปองกันมิใหมีการบุกรุก ยึดถือครอบครองพื้นที่ปา การ
ลักลอบตัดไมทําลายปาและลาสัตวปา ในเขตทองที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 และวันที่
10 มิถุนายน 2557 ขอเชิญผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สวนอนุรักษ
สัตวปา สวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา หัวหนาอุ ทยานแหงชาติทุกแหง และหนวย
ปองกันรักษาปาที่ อด. 6 (หนองแสง) รวมประชุมที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี และกองอํานวยการความมั่นคง
ภายใน ภาค 2 สวนแยก 1 เพื่อรวมกันหาแนวทางปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปา
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายป ญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการส ว นอุ ทยานแห งชาติ ขอติ ด ตามเรื่ องการขอรั บ การ
สนั บ สนุ น อั ต รากํ าลั งพลจากกองกํ าลั งสุ ร ศั กดิ์ มนตรี และกองอํ านวยการรั กษาความมั่ น คงภายในภาค 2
สวนแยก 1 จํานวน 90 นาย เพื่อรวมปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ขอ
ทราบความคืบหนาผลการดําเนินงานดวย
นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน นักวิชาการปาไมชํานาญการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา กอง
กําลั งสุ ร ศักดิ์ มนตรี และกองอํ านวยการรั กษาความมั่น คงภายในภาค 2 ส ว นแยก 1 ได ให การสนับ สนุ น
อัตรากําลังเขารวมปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแหงชาตินายูง – น้ําโสม ในหวงวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2557
จํานวน 5 นาย สําหรับในพื้นที่อุทยานแหงชาติอื่น ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และจะรวมประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ตามที่ประธานไดแจงใหทราบแลว
ประธาน ขอใหจัดเตรียมขอมูลในการประชุมไวใหพรอม
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง การเดินทางไปเขารวมศึกษา ดูงาน หลักสูตรการจัดการบริหารอุทยานแหงชาติ ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2557
นายป ญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสว นอุ ทยานแห งชาติ เรีย นใหที่ป ระชุมทราบวา ได
เดินทางไปเขารวมศึกษา ดูงาน หลักสูตรการจัดการบริหารอุทยานแหงชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวาง
วันที่ 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2557 สรุปดังนี้
1. การเดินทางไปศึกษาดูงานที่อุทยานแหงชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) ในรัฐ
แคลิฟอรเนียและเนวาดา ในเทือกเขา Sierra Nevada มีพื้นที่ 3,081 ตารางกิโลเมตร และไดเปนมรดกโลก
เมื่อป พ.ศ. 2527 มีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยานแหงชาติโยเซมิตีเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหง
หนึ่งของสหรัฐอเมริกา สรุปการศึกษาดูงานมีดังนี้
(1) ในอุทยานแหงชาติจะมีรถนําเที่ยว โดยใชระบบไฮบริดเทานั้น
(2) หนาผาหินแกรนิต ยอดเขา “ฮาลฟ โดม” (Half dome) ซึ่งสูงเกือบ 700 เมตร ที่เปน
หนาผาสูงชันตั้งตรงที่สุดแหงหนึ่งของโลก และเปนหนาผาที่สูงสุดในสหรัฐอเมริกา
(3) น้ําตกโยเซมิตีที่สูง 700 กวาเมตร เปนน้ําตกที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา
(4) ทุงหญาโยเซมิตีกวาง 18 ตารางกิโลเมตร
(5)เดิมพื้นที.่ ..

-8(5) เดิมพื้นที่แถบนี้เปนที่อยูของชาวอินเดียนแดง มีพิพิธภัณฑและบานพักหัวหนาเผาที่แสดง
ความเปนมาวาเคยมีชาวอินเดียนแดงมาอาศัยอยู
(6) จุดที่สวยที่สุดและมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุด คือ สวนที่เปนหุบเขาโยเซมิตี ซึ่ง
เปนหุบเขารูปตัวยู
(7) ทางตอนใตของอุทยานแหงชาติยังมีปาสน Mariposa Grove ซึ่งเปนตนไมที่มีขนาดเสน
รอบวงใหญ ที่ สุ ด ในบรรดาต น ไม ทั้ ง หมด และจะขึ้ น เฉพาะในแถบนี้ เ ท า นั้ น มี อ ายุ น านกว า 2,700 ป
ประมาณ 200 กวาตน
(8) นั่งเรือดูการบริหารจัดการของพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (National Forest) ที่เมือง Tahoe
2. การเดินทางไปศึกษาดูงานที่อุทยานแหงชาติเยลโลวสโตน (Yellowstone National Park)
เป น อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ห ง แรกของโลกและของสหรั ฐ อเมริ ก า และเป น อุ ท ยานแห ง ชาติ ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใน
สหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ 8,983 ตารางกิโลเมตร มีทางเขาได 4 ชองทาง และทางออก 1 ชองทาง สรุป
การศึกษาดูงานมีดังนี้
(1) ในอุทยานแหงชาติจะมีรถนําเที่ยว โดยใชระบบไฮบริดเทานั้น
(2) ภายในอุทยานแหงชาติประกอบไปดวยที่ราบสูงและภูเขาสูงมีหนาผาชันและทะเลสาบ
เยลโลวสโตน
(3) เปนอุทยานแหงชาติที่มีบอน้ํารอน น้ําพุรอนมากกวา 10,000 แหง และ 250 แหง
เปนบอน้ําพุรอน (เปนแมกมาใตดินที่พุงออกมา) และน้ําพุรอนที่สําคัญ คือ น้ําพุรอนโอลดเฟทฟูล เกยเซอร
(Old Faithful Geyser) ในแตละครั้งที่ระเบิดออกมาระยะเวลาหางของการระเบิดพวยพุงของน้ําพุจะหางกัน
ตั้งแต 40 ถึง 120 นาที โดยไมเปลี่ยนแปลงเลยในรอบ 100 ป
(4) ทิวทัศนของน้ําพุรอน “แกรนดพรีสเมติกหรือบอน้ําพุรอนสีรุง” (Grand Prismatic
Spring) ซึ่งเปนน้ําพุรอนที่ไดรับการยอมรับวาสวยที่สุดในโลก ใหญที่สุดในอุทยานแหงชาติและในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
(5) บานพักและรานอาหารของอุทยานแหงชาติใหเอกชนเขามาดําเนินการ มี ที่พักและ
สิ่งอํานวยความสะดวกสบายครบครัน
(6) สัตวปาที่นาสนใจมากมาย เชน หมีกริซซี่ หมีดํา กวางเอลค และควายปาอเมริกัน
(Bison) มีเปนจํานวนมาก
(7) เขารวมประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
(8) เจ า หน า ที่ ป ระจํ า อุ ทยานแห งชาติ มี จํ านวน 10,000 กว า คน และพนั ก งานจ า ง
5,000 คน โดยอุทยานแหงชาติมีอาสาสมัครบริการนักทองเที่ยวชวยงานอุทยานแหงชาติจํานวนแสนกวาคน
(9) มีศูนยบริการนักทองเที่ยว (หลังเกา) เปนบานไมเกาประมาณ 100 กวาป ยังคงสภาพ
ไวใหนักทองเที่ยวเขาไปชม
(10) มีน้ําตกกวา 300 แหง
(11) แกรนด แคนยอน (Grand Canyon) แหงเยลโลวสโตนเปนหุบเหวที่เกิดจากการ
แยกตัวของพื้นที่โลก ทําใหเกิดหนาผาหินสีเหลือง จากกํามะถัน (sulphur) เปนที่มาของคําวา Yellow
Stone
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2เรื่อง...

-94.2 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประธาน เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส
0901.3/12115 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ไดแจงใหทุกหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด โดยใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการที่มีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตประพฤติมิชอบ และกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามแบบฟอรมแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 พรอมทั้งจัดสงแผนสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณในรูปแบบเอกสารใหสํานักบริหารงานกลาง ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม
2557 เพื่อจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2. กรณีเรื่องกลาวหา/รองเรียนที่อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง/สอบสวนวินัย ใหจัดทํา
แบบรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง/สอบสวนวินัย กรณีขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหาวากระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบ (แบบ ป.ป.ท. 001) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 พรอมทั้งจัดสงแบบรายงานฯ
(แบบ ป.ป.ท. 001) ในรูปแบบเอกสารใหสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
3. กรณีมีการกลาวหา/รองเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ
ผูใช หรือผูส นับสนุน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป นตนไป ให รายงานพรอมทั้งจั ดสงเรื่ องกล าวหา/
รองเรียนใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่มีเรื่องกลาวหา/รองเรียน
4. ใหจัดทําเรื่องที่อยูระหวางการกลาวโทษ/รองทุกขตอพนักงานสอบสวน ตามแบบรายงานคดีที่
มี ก ารกล า วโทษ/ร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวนของส ว นราชการ (แบบ ป.ป.ท. 004) ภายในวั น ที่ 15
กรกฎาคม 2557
5. กรณีการจัดซื้อจัดจางใหรายงานการดําเนินการ ตามมาตรา 103/7 และมาตรา 103/8
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่หนวยงาน
มีการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป ตามแบบรายงานการดําเนินการตามมาตรา
103/7 (แบบ ป.ป.ท. 003)
6. กรณี ผู บังคับ บัญชาปลอยปละละเลยไมดํ าเนิ นการตามขอ 3 ขอ 4 และข อ 5 ใหถือเป น
ความผิดวินัยหรือความผิดอาญาแลวแตกรณี
7. กรณีการจัด ซื้อจัด จางใหทุกหนว ยงานในสังกัด กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ปา และพัน ธุพืช
รายงานขอมูลบุคคล/นิติบุคคลที่ไดรับรายงานจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐยอนหลัง 5 ป ปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน 2557
แนวทางการดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
1. รูปแบบการทุจริต
1.1 เบียดบังทรัพยสิน เงินทองของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว (โกง)
1.2 ละเวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสวนตนและพวกพอง (รับสวย)
1.3 เอื้อ/สนับสนุนใหผูอื่นไดประโยชน (ฮั้ว)
1.4 ใชอํานาจหนาที่ กลัน่ แกลง บังคับ ขูเข็ญ เรียก รับ ผลประโยชน (รีดไถ)
1.5ชวยเหลือ...

- 10 1.5 ชวยเหลือผูกระทําผิดไมตองรับโทษ (รับสินบน)

องคการ

2. เปาหมาย
2.1 ทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ แกไขปญหา ลดโอกาสและปองกันการทุจริตใน

เสมอภาค ทั่วถึง

2.2 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ของตนอยางจริงจัง ดวยความเปนธรรม

2.3 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐชวยกันควบคุม สอดสอง ดูแล การปฏิบัติ อยางใกลชิด
และรับผิดชอบ กรณีมีหัวหนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสนับสนุน หรือปลอยปละละเลย
2.4 ทุกสวนราชการและหนว ยงานภาครัฐ ลงโทษผูกระทําผิดทางวิ นัยกั บขาราชการและ
เจาหนาที่ ของรัฐกระทําผิดทุกคน อยางรวดเร็ว เฉียบขาด ตามอํานาจหนาที่ดวยความเปนธรรม เหมาะสมและ
เทาเทียม
3. แนวทางการดําเนินการของทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
3.1 สํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกิดหรืออาจจะ
เกิดอยางสม่ําเสมอ กระบวนการขั้ นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริตตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด
3.2 กําหนดแนวทางวิธีการ แกไข ลดโอกาส และการป องกั นการทุจิตในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ ที่มีความเสี่ยง
3.3 กําหนดวิธีการที่ส ามารถปฏิบั ติใหเกิดเปนผลเปนรู ปธรรมอยางจริงจังกับ การกระทํ า
ความผิดที่ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทําใหประชาชนมีความรูสึกวาขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐไมดําเนินการใดๆ โดยทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.4 สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่เปนเชิงประจักษในพื้นที่ของแต ละหนวยงาน
พรอมทั้งระบุขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบผูรับผิดชอบ
3.5 จัดทําขอมูลบุคคล นิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจาง ยอนหลัง 5 ป
ขอใหทุกหนวยงาน ดําเนินการตามหนังสือสั่งการอยางเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.3 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 8 เดือน (เดือนตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557)
ประธาน เรี ย นให ที่ป ระชุ มทราบว า ตามที่ กลุ ม ตรวจสอบภายในได ม าตรวจสอบประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยปฏิบัติงานตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บและนําสงเงิน
รายไดอุทยานแหงชาติ และการใชรถราชการของหนวยงาน โดยกลุมตรวจสอบภายในไดจัดทํารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานในสวนที่สําคัญและเกี่ยวของกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 มีดังนี้
1. ผูรับจางกอสรางดําเนินการลาชา ไมเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา และผูควบคุมงานไม
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห
ขอเสนอแนะ ควรติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางใกลชิด โดยกําชับใหผูควบคุมงาน
ตรวจและควบคุมงานใหเปนไปตามแบบรูปรายละเอียด และขอกําหนดในสั ญญา และจดบันทึกสภาพการ
ปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและ
สาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห
และในวันกําหนด...

- 11 และในวันกําหนดลงมือทําการ วันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดตามสัญญา ใหรายงานภายใน 3 วันทําการ
นับแตวัน ถึงกําหนดนั้นๆ โดยระบุร ายละเอี ยดขั้นตอนการปฏิ บัติงานและวัสดุที่ใชดวย ตามระเบียบสํานั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 73 กรณีการกอสรางลาชาไมเปนไปตาม
งวดงาน ใหคณะกรรมการตรวจการจางรายงานใหผูอํานวยการสํานักฯ ทราบ เพื่อเรงรัดผูรับจางดําเนินการให
แลวเสร็จตามสัญญา
2. เมื่ อ ผู รั บ จ า งส ง มอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ า งดํ า เนิ น การตรวจผลงานล า ช า
อาจเปนชองทางใหผูรับจางสงมอบงาน โดยที่การกอสรางยังไมแลวเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียคาปรับ
ขอเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจการจางตองตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แต วั น ที่ ป ระธานกรรมการได รั บ ทราบการส ง มอบงาน และทํ า การตรวจรั บ ให เ สร็ จ สิ้ น โดยเร็ ว ที่ สุ ด
แลวรายงานผลใหผูอํานวยการสํานักฯ ทราบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 73
3. งานพัสดุสงใบสําคัญการจัดซื้อจัดจางเพื่อเบิกจายเงินใหเจาหนาที่ลาชา
ขอเสนอแนะ ควรสงใบสํ าคัญให งานการเงิ น ฯ เพื่ อดําเนิน การเบิ กจ ายเงินใหแก ผูขายหรือผู
รับจาง อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว ตามระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 24
4. สิ่งกอสรางที่ไดรับจากงบพัฒนาจังหวัด ยังไมไดโอนทรัพยสินระหวางกรมฯ
ข อ เสนอแนะ ให ป ระสานงานกั บ หน ว ยงานเจ า ของงบประมาณผู เ บิ ก – จ า ย ขอหลั ก ฐาน
รายละเอี ย ดสิ่ ง ก อ สร า ง บั น ทึ ก การรั บ มอบ – ส ง มอบทรั พ ย สิ น และรหั ส GFMIS แล ว รายงานกรม
เพื่อดําเนินการโอนทรัพยสินระหวางกรมใหถูกตอง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่อง มาตรการ “หนึ่งหนวยพิทักษ” เพื่อคุมครอง ดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
ประธาน เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ดวนที่สุด ที่ ทส 0910.123/11417 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ “หนึ่งหนวยพิทักษ”
เพื่อคุมครอง ดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ แจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยใหหัวหนาอุทยานแหงชาติพิจารณา
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปา ไปทําหนาที่หัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ พรอมทั้งจัดสรร
อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ และให
กําหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ซึ่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ได
แจ ง เวี ย นเพื่ อ ทราบและปฏิ บั ติ แ ล ว ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 10 ด ว นที่ สุ ด ที่ ทส
0920.6/4586 ลงวนที่ 23 มิถุนายน 2557 และไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติเปนประธานคณะทํางาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรการ
ที่กําหนดไว จึงขอกําชับทุกคนปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อคุมครอง ดูแลรักษาอุทยาน
แหงชาติ หากปลอยปละละเลย ไมเอาใจใสในหนาที่หรือขาดความรับผิดชอบ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
จะพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบ...

- 12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการหมูบานพิทักษปา รักษาสิ่งแวดลอม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ดังนี้
1. สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ ทรงมีพระราชดําริใหสงเสริมพัฒนาอาชีพ
สรางรายไดใหแกราษฎร ชุมชนที่อยูในเขตปา ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
เปนการแกไขปญหาความยากจนของคนในชนบทอีกทางหนึ่ง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงได
จัดทําโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม สนองแนวพระราชดําริเปนโครงการที่สงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับหมูบานที่เห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และฟนฟูสภาพปาใน
ทองถิ่นของตนเองเพื่อใหชุมชนเห็นคุณคาปาไม คํานึงถึงความสมดุล ความยั่งยืนของขีดความสามารถในการ
รองรับการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางชาญฉลาดประหยัดที่สุด ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนองคความรู
ระหว างชุ มชนกั บ ชุ มชนสามารถอยูร ว มกั บ ป าได อย างเกื้ อ กู ล และยั่ งยืน โดยสนั บสนุ น เงิ น อุ ดหนุ น จํ านวน
50,000 บาท ใหหมูบานดําเนินการรวมกลุมจัดตั้งกลุมอาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม ในป 2554 ไดดําเนินการใน 3 พื้นที่นํารอง
ไดแก จังหวัดนาน จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสระแกว เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการทํางานรวมกับ
ชุมชน สําหรับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) สงเสริมสนับสนุนจัดตั้งกลุมอาชีพ ตั้งแตป 2551 –
2557 รวมทั้งสิ้น 65 กลุมอาชีพ ๆ ละ 50,000 บาท รวมจํานวนงบประมาณที่สนับสนุนทั้งสิ้น
3,250,000 บาท
3. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหกับราษฎรที่อาศัยอยูในเขตปาใหมีรายได แกไขปญหา
การวางงาน ลดการพึ่งพิงปา
2. เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานของกลุมอาชีพในลักษณะภูมิปญญา
ชาวบานบนพื้นฐานพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สรางเครือขายและสรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพื่อเปนแนวรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมมือระหวางภาครัฐและราษฎร
4. เปาหมายโครงการ
1. หมูบานในพื้นทีป่ าไมภายใตโครงการพระราชดําริ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่อนุรักษตาม
กฎหมาย จํานวน 85 หมูบาน
2. หมูบานที่มีที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ในเขตพื้นที่ปาอนุรักษนอกเขตโครงการพระราชดําริ
จํานวน 105 หมูบาน
5. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) มีพื้นที่รับผิดชอบในทองที่ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี
หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม มีโครงการพระราชดําริ จํานวน 14 โครงการ คือ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 8 โครงการ
2. โครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 6 โครงการ
6. แนวทางการดําเนินงาน
1. ไดมอบหมายใหหัวหนาโครงการเปนผูพิจารณาคัดเลือกหมูบานเปาหมายตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวน
2.ดําเนินการ...

- 13 2. ดําเนินการประชาคมจัดตั้งกลุมอาชีพ พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงาน
ของกลุม โดยมีหัวหนาโครงการพระราชดําริในพื้นที่สงเสริมแนะนํา
3. คณะกรรมการดําเนินงานจะประชุม พิจารณาอนุมัติโครงการ
4. นําเช็คเงินอุดหนุนไปมอบใหกับหมูบานที่ไดรับการพิจารณากลุมอาชีพละ
50,000 บาท
5. สงเสริม แนะนํา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีเครือขายความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรปาไมระหวางชุมชน เพื่อเปนแนวรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมมือกันระหวางภาครัฐและราษฎร
2. เกิดกลุมอาชีพเพื่อสรางเสริมรายไดใหกับชุมชน ลดการพึ่งพิงปา สามารถดํารงชีพไดแบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เกิดความรู ความเขาใจ และประสบการณนําไปดําเนินงานในกลุมอาชีพของตน มีความ
พรอมและเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ
8. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ สรุป
ดังนี้
ป 2551
จํานวน
7 กลุมอาชีพ
ป 2552
จํานวน
10 กลุมอาชีพ
ป 2553
จํานวน
10 กลุมอาชีพ
ป 2554
จํานวน
10 กลุมอาชีพ
ป 2555
จํานวน
9 กลุมอาชีพ
ป 2556
จํานวน
9 กลุมอาชีพ
ป 2557
จํานวน
10 กลุมอาชีพ
9. รายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. การมอบเช็ ค เงิ น อุ ด หนุ น ได มี ก ารประสานความร ว มมื อ ผู แทนนายอํ าเภอท อ งที่
หัวหนาสวนราชการระดับตําบล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน โรงเรียน ตัวแทนกลุมอาชีพ
(เดิม) หนวยงานภาคสนามในพื้นที่ ใหเกียรติรวมพิธีการมอบเช็คเงินอุดหนุน
2. หัวหนาโครงการพระราชดําริฯ ที่ไดรับอนุมัติโครงการฯ กลาวรายงานความเปนมาของ
การจัดตั้งกลุมอาชีพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม (นายชัยพิชิต สอนสมนึก)
ชี้แจงถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
4. ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ (นายลือชัย แมนโชติ) มอบนโยบาย
ในการดํ าเนิ น งานให กับ สมาชิ กกลุ มอาชี พ ฯ และการเป น แนวร ว มช ว ยกั น ดู แลรั กษาทรั พยากรป าไม และ
สิ่งแวดลอม
5. ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบาน
พิทักษปารักษาสิ่งแวดลอมมอบเช็คเงินสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพโครงการฯ พรอมเสื้อโครงการฯ
6.มอบพันธุไม...

- 14 6. มอบพันธุไมปามีคาและไมกินไดใหกับชุมชน
7. สมาชิกกลุมอาชีพโครงการฯ ไดแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูประสบการณรวมกัน ใน
การดําเนินกิจกรรมของกลุมและการบริหารกลุมใหมีความยั่งยืน
8. เจาหนาที่จาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาสุก แจกไอโอดีนพรอมกับใหความรู
เรื่องการผสมไอโอดีนในอาหารไกเพื่อใหไกกินจะไดเปนไขไอโอดีน
9. เยี่ยมชมการดําเนินกิจการของสมาชิกกลุมอาชีพโครงการหมูบานพิทักษปารักษา
สิ่งแวดลอม
10. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธโดยหนวยงานในพื้นที่ ขอขอบคุณศูนยปฏิบัติการไฟปา
สกลนคร อุทยานแหงชาติภูผายล หนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา ดานตรวจสัตวปานครพนม ที่รวมจัดนิทรรศการ
ประธาน ขอบคุณสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ ไดดําเนินงานตามโครงการฯ สําเร็จ
ดวยดี และโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดีมาก สรางความสัมพันธที่ดีระหวางชาวบานกับหนวยงาน และ
เงินอุดหนุนไดนําไปใชประโยชนตอสวนรวม
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
ประธาน แจ ง ว า จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู แ ละกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด
หนองบัวลําภู กําหนดจัดพิธีเปดยุทธการ “ขอคืนพื้นที่ปา” อําเภอนาวัง ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอย
และปานากลาง ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ลานบริเวณพิธีปาโคกหนองกุง ตําบล
นาแก อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขอใหหัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา -ภูพานคํา หนวยงานภาคสนามที่
อยูในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู พรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปรวมงานดวย การแตงกายชุดอนุรักษบาออน
(2/1) สําหรับรายละเอียดประสานงานไดที่นายสมคิด อุตรนคร หัวหน าอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
กรรมการคณะทํางานฯ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา
1. สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2557 ณ มณฑลทหารบกที่ 24
ค า ยประจั ก ษ ศิ ล ปาคม ตํ า บลหมากแข ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได เ ข า ร ว มประชุ ม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ใหดําเนินการจํานวน 5 ขอ
และ ข อ 5 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ติดตามผลการดําเนิน การตามขอ 1-4 และ
รายงานผลการปฏิบัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบอยางตอเนื่อง คณะทํางานฯ จึงไดจัดประชุมเพื่อ
ดําเนิ นการจัด ทํ าแผนการปฏิ บั ติ งานปองกั นการลักลอบตัด ไม พะยู ง และไม มีคาทางเศรษฐกิจ ซึ่ งในพื้ น ที่
ลอแหลมจังหวัดอุดรธานี คือ อําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ อําเภอหนองแสง อําเภอหนองวัวซอ
อําเภอวังสามหมอ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดรับผิดชอบใหดําเนินการจัดทําแผนในพื้นที่อําเภอวัง
สามหมอ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) รับผิดชอบใหจัดทําแผนในพื้นที่อําเภอนายูง อําเภอ
น้ําโสม อําเภอบานผือ อําเภอหนองแสง อําเภอหนองวัวซอ เพื่อดําเนินการจัดทําขอมูลในการปราบปราม
จับกุม และหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
2.รายงาน...

- 15 2. รายงานการประชาสัมพันธผลงานสํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ 10 ดังนี้
1. เสนอภาพแผนผังขบวนการลักลอบขนสงไมพะยูง ตามหนังสือพิมพมติชนเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2557 เริ่มจากคนชี้เปา ไมพะยูง
คนตัด
ขนไมออกจากปา
ขนใสรถไปโกดัง
โกดังลับริมชายแดน
สงออกทางเรือ โดยราคาไมพะยูงการซื้อ – ขาย มีมูลคาสูงมาก
2. เสนอภาพหั ว หน า อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู ผ ายล กั บ หั ว หน า อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู พ าน จาก
หนังสือพิมพมติชนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นําเสนอเบื้องหนา เบื้องลึก ในขบวนการ บุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมของประเทศ และปญหาอุปสรรคของเจาหนาที่รัฐที่ไมสามารถปกปองผืนปาในพื้นที่ตาง ๆ โดย
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ปจจุบัน ไมพะยูงถูกลักลอบ
ตัดจนไมพะยูงใหญหายเกือบหมด จึงทําใหลามถึงไมชิงชัน เปนไมเนื้อแข็งที่ มีลักษณะใกลเคียงกับไมพะยูง
อยางมาก ซึ่งในขณะนีไ้ มชิงชันจึงตกเปนเปาหมายของขบวนการลักลอบตัดไม จึงเขาขายนาวิตกกังวลเปนที่สุด
ประธาน เรื่องราคาไมพะยูง มอบสวนอุทยานแหงชาติสรุปเฉลี่ยราคาซื้อ – ขาย ไมพะยูง ใน
ประเทศไทย (ตนทาง) และถึงปลายทาง เปนราคาเทาไหร เพื่อจะไดนําไปใชเปนแนวทางเดียวกัน
สําหรับเรื่องการบุกรุกพื้นที่ การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
โดยไดเคยกําหนดแนวทางใหดําเนินการครอบคลุม 4 ดาน คือ
1. ดานการปองกันการบุกรุกพื้นที่ ทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2. ดานการปราบปราม การจับกุม
3. ดานการสรางความมีสวนรวมในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไม
4. ดานการฟนฟูพื้นที่ที่มีการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
ซึ่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดจัดประชุมและไดมีคําสั่งแตงตั้งชุดเฉพาะกิจปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ
เขตหามลาสัตวปาแลว และอยากจะใหเพิ่มเติมรายละเอียดระบุชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานได อยาง
ครอบคลุ ม ทุ ก ด า น และขอขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ ทุ ก คนที่ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ด ว ยความเสี ย สละ และจริ ง จั ง เต็ ม
ความสามารถ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายบรรพต ธุวานนท หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. เจาหนาที่จะตรวจลาดตระเวนเก็บขอมูลดานสัตวปาเปนประจําและตอเนื่อง
2. พบชนิดสัตวปาคุมครองประเภทนกเพิ่มขึ้นจาก 89 ชนิด เปน 91 ชนิด
3. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชากรในพื้นที่ใหเขามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่
เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
4. การประชาสัมพันธงานดานอนุรักษสัตวปา
ประธาน ขอใหจัดเก็บรายละเอียดเปนฐานขอมูลไวใหชัดเจน วาพบชนิดสัตวปาคุมครองประเภท
นกมีอะไรบาง และเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป ขอใหสํารวจไวเชนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน...

- 16 ประธาน ขอเรงรัดการดําเนินงาน ดังนี้
1. งานงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่เขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาปและวนอุทยาน
ภูหินจอมธาตุไดรับ ใหเรงรัดการดําเนินงานเปนไปตามกําหนด
2. การกอสรางหนวยพิทักษในอุทยานแหงชาติภูพาน และอุทยานแหงชาติภูผายล เรงรัดผูรับ
จางใหดําเนินการจัดทําใหเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ

