รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนาฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 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. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ
9. นายชัยพิชิต สอนสมนึก

10. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ
11. นายวรวิทย ศรีสําราญ
12. นายวิษณุ กุมภาว
13. นายนาวิน มุขกัง
14. นายภัทรนันท คลื่นแกว
15. นายกรทอง นันทะเสนา
16. นายณัฐวุฒิ คําพิลา
17. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
18. นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน
19. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา
20. นางสาวจารุวรรณ วิชากูล
21. นางจุฑารัตน วัยกิจ

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
(1) ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
(2) หัวหนาศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
แทน (1) ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
(1) ผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือดานทรัพยากรปาไม
และสัตวปา
(2) หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
หัวหนาฝายบริหาร สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
(1) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราว-แกงไก
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่ปาอนุรักษ
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
(1) หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
(2) หัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หัวหนาฝายธุรการ
22.นางศิริพร...

-222. นางศิริพร สุมมาตย
23. นางสุภาวดี มณีรักษ
24. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
25. นายนิติ ดีจันทร
26. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
27. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
28. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
29. นายมานพ เพ็งพูน
30. นายสุชาติ ศิริ
31. นายสิงขร รักษมณี
32. นายปฐมพร สมจิตต
33. นายวิรัช หิรัญพฤกษ
34. นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
35. นายทองสุข กันยาทอง
36. นายจิตรกร อุปพงษ
37. นายจันทร ทาจันทร
38. นายสมเกียรติ จันทรตรี
39. นายณรงค ภักดิ์สรสิทธิ์
40. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
41. นายสนอง แกวอําไพ
42. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
43. นายพิเชษฐ สุขสบาย
44. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย
45. นายรังสรรค เหลาภา
46. นายสมคิด อุตรนคร
47. นายบุญญลิต จักขุลี
48. นายธงชัย นาราษฎร
49. นายศักดา สุขประเสริฐ
50. นายสุวิทย เมธมุทา
51. นายชํานาญ นามแสง
52. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข

หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
(1) หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
(2) หัวหนาโครงการเยาวชนพิทักษไพร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูพาน
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นทีล่ ุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ
จังหวัดนครพนม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา
หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
(1) หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง
(2) หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
หัวหนาวนอุทยานวังสามหมอ
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
52.นายชัยวัตต...

-353. นายชัยวัตต หัศกรรจ
54. นายบรรพต ธุวานนท
55. นายโนรี ตะถา
56. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
57. นายชัชวาล นามแสง
58. นายสมศักดิ์ จันดาวาป
59. นายฐิติพงษ ถาวงกลาง
60. นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน
61. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
62. นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ
63. นายชนก นาคนิยม
64. นายโคจร จําปานิล
65. นายชัยพร ไทยกิ่ง
66. นายสุริยา คูสกุลรัตน

67. นายวิกรม ชูสาย
68. นายประเสริฐ ทองกุล
69. นายพิเชษฐ จํารัส
70. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
71. นายกิตติภัค สารีรัตน
ผูไมมาประชุม
1. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท
2. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
3. นายเกรียงไกร แกวอุดม
4. นายวิเชียร ศรไพบูลย

(1) หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหนาโครงการพัฒนา
ปาเกากลอย-นากลาง 1, 2, 3 (2) หัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
แทนหัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัด
สกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
(1) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ
ปาดงชมภูพานและปาดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาพื้นที่โครงการ
ปารักษน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานถ้ําติ้ว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
(1) หัวหนากลุมงานวิชาการ
(2) หัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตรจังหวัด
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
5.นายสิรวิชญ...

-45. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
6. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
7. นางสาววริศา ภาประเวช
8. นางสาวทักษิณา จารุวัฒนานนท
9. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร
10. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
11. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
12. นายไพบูลย พลธนะ
13. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
14. นายบดินทร เมธมุทา
15. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธตระกูล
16. นายปญญา ติดมา
17. นายวิสัน กุดแถลง
18. นายประสาท ไสยาสน
19. นายพูลศักดิ์ กางทอง
20. นายกมลภู โคตรรัตน
21. นายทวีป คําแพงเมือง
22. นายกฤษฎา สาครวงศ
23. นายชลิต ลี้ตระกูล
24. นายพิษณุ วงษเกษม
25. นายสกล กุลมะลิวัลย
26. นายไพรินทร วงควันดี
27. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
28. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูเขารวมประชุม
1. นายสุขุม ธรรมโรจน
2. นางสาววัชราภรณ ขายคํา
3. นายพิภพ โคตรชมภู
4. นายพิทักษ คําสงค
5. นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล
6. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
7. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ

หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
(1) หัวหนาฝายวิชาการ (2) หัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ํา
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
(1) หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ 1, 2, 3 (2) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติที่ 5
(3) หัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
(1) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
(2) หัวหนาสวนปาภูทอก สวนปาภูลังกา
(1) หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนม
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ
ปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
สวนจัดการตนน้ํา
8.นางพจนา...

-58. นางพจนา อัคคะปะชะ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
กลุมงานวิชาการ
9. นางวราภรณ บุญสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
10. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
11. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
12. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 จากการประชุ มผูบริห ารกรมอุทยานแหงชาติ สัตว ปา และพันธุพืช เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2557 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สรุปดังนี้
1. เรื่องการรวมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับกรมปาไม ยังไมมีการรวมแนนอน
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 0210/1559 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 เรื่ อ ง ขอถอนร างพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ....
(โอนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไปรวมกับกรมปาไม ) ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยชี้ แจงว า กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมมี น โยบายและทิ ศทางการปรั บ ปรุ งโครงสร า ง
ส ว นราชการของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ไม มี ก ารยุ บ รวมกรมใด ๆ จึ ง ขอถอน
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... (โอนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไปรวมกับกรมปาไม) ดังกลาวคืน
2. การจัดงานวันคลายวันสถาปนากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะจัดงานรวมกับ
กรมปาไม ในวันที่ 18 กันยายน 2557
3. เนื่ อ งในวั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2557 เป น วั น คล า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของสมเด็ จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงมีโครงการคืนความสุข
คนไทยเทิดไทองคราชันราชินี พาพอแมเที่ยวฟรี ในอุทยานแหงชาติ ครอบครัวละไมเกิน 5 คน ระหวางวันที่
9 – 12 สิงหาคม 2557 จึงขอแจงใหอุทยานแหงชาติในสังกัดทราบและดําเนินการ
4. ขอใหเจาหนาที่ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องอยางเขมงวด
5. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะมีการจัดซื้ออาวุธ
ปนพรอมเสื้อเกราะ เพื่อใชในการตรวจปราบปราม
6. รานคาสวัสดิการในหนวยงานตาง ๆ ขอใหเขาระบบสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช หากหนวยงานใดยังไมไดรายงานก็ใหรายงานเพิ่มเติมใหทราบ
7. ใหหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบ สงเจาหนาที่ไปตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดเปนประจํา
8. มอบผูอํานวยการสวนในสังกัด ดูแลเรื่องอัตรากําลังของหนวยงานในพื้นที่ หากขาดแคลน
ขอใหจัดเจาหนาที่ชวยสนับสนุน
9. ปงบประมาณ 2558 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะดําเนินการสรางอาคาร
12 ชั้น บริเวณหนาอาคารพิพิธภัณฑ (สํานักอุทยานแหงชาติ) ประกอบดวยอาคารที่ทําการ 12 ชั้น อยูตรง
กลาง ดานขวาของอาคารเปนอาคารที่จอดรถ 9 ชั้น จอดรถไดประมาณ 350 คัน ดานซายของอาคารเปน
อาคารอเนกประสงค มีหองประชุมขนาดใหญ และหองจัดเลี้ยง นอกจากนี้ มีลานจอดเฮลิคอปเตอร และ
ดานบน...

-6ดานบนอาคารจะติดตั้งแผง Solar Cell และมีทางเชื่อมแตละอาคาร ใชงบประมาณ 660 ลานบาท เปนงบ
ผูกพัน 3 ป โดยจะใชชื่อ สืบ นาคะเสถียร เปนชื่ออาคาร
10. การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดแจงวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช คางจายคาไฟฟา
จํานวน 19 ลานบาท ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษตาง ๆ ไปตรวจสอบและรับดําเนินการ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 ไมมีคางชําระ และขอใหไปตรวจสอบละเอียดอีกครั้ง
11. ในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาจมีการโยกยายผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก
เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
12. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะมีการบรรจุพนักงานพิทักษปาเพิ่มอีก
13. เมื่อมีเหตุการณสําคัญเรงดวนใหหนวยงานในพื้นที่รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
14. มอบใหผูอํานวยการสวน ตรวจติดตามงานกอสรางของงบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด เพราะ
บางหนวยงานเกิดปญหาขึ้นแลวผูอํานวยการสวนไมทราบ การกอสรางในหนวยงานพื้นที่ไดดําเนินการกอสราง
ไปก อนที่ กรมจะอนุ มัติ ถ า เกิ ด ป ญหาต าง ๆ ขึ้ น ผู อํ านวยการสํ านั ก ผู อํานวยการส ว น หั ว หน าหน ว ยงาน
ภาคสนาม ตองรวมกันรับผิดชอบ
15. ให ทุก หน ว ยงานดํ าเนิ น การตามมาตรา 22 แห งพระราชบั ญ ญั ติ อุท ยานแห งชาติ พ.ศ.
2504 อยางเขมงวด
เรื่องที่ 2 การจัดงานโครงการทวงคืนผืนปาที่อําเภอนาแก จัดไดดีมาก ขอชมเชยหัวหนาอุทยาน
แหงชาติภูผายล ที่ไดประสานงานกับสวนทองถิ่นพรอมหนวยงานที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี ทําใหการดําเนินงาน
สําเร็จดวยดีจากความรวมมือจากทุกภาคสวน
เรื่องที่ 3 สืบเนื่องจากงานตามยุทธศาสตร ไดกําหนดใหจัดมุมบอกความในใจ ไดมีผูสงเรื่อง
รองเรียนในกลองบอกความในใจสรุปเกี่ยวกับเรื่อง การลงเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมา การมาปฏิบัติงานของพนักงานจางเหมา การปฏิบัติงานของฝาย
งบประมาณและการเงิน และความสะอาดของหองสุขา จึงขอกําชับใหทุกคนมาปฏิบัติงานตรงตอเวลา ชวยกัน
ดูแลความสะอาดของหองสุขา สําหรับรายละเอียดฝายงบประมาณและการเงินจะสอบถามหาขอเท็จจริงตอไป
เรื่องที่ 4 กําชับเรื่องการอยูเวร – ยาม ขอใหเขมงวดในการปฏิบัติงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ประธาน ขอติดตามเรื่องที่ 3 (หนา 5) เรื่องการรายงานขอความมือประชาสัมพันธสรางความ
ปรองดองในประเทศไทย และการรายงานเกี่ ย วกั บ คสช. ทุ ก เรื่ อง ขอให ห น ว ยงานในสั ง กั ด ส ว น/กลุ ม
สงรายงานภายในกํ าหนด สํ าหรั บ เรื่ องการรายงานทางไลน (Line) ขอให จั ดส งเปน เอกสารหลั กฐานให
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐและการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
ประธาน...

-7ประธาน แจงใหทราบวาจากการประชุมแผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การ
บุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเปาหมายที่กําหนด คือ การ
พิทักษรักษาพื้นที่ปาไมใหมีสภาพปาที่สมบูรณใหไดพื้นที่ปาไมอยางนอย 40% ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ป
และกําหนดวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาและทวงคืนผืนปาจากผูบุกรุกครอบครองใหไดตามที่เปาหมาย
กําหนดไวภายใน 10 ป
2. เพื่อให มีระบบบริห ารจั ดการทรัพยากรป าไม อยางมีประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผล และยั่งยื น
ภายใน 2 ป
3. เพื่อฟนฟูสภาพปา ในพื้นที่ปาเปาหมายทั่วทั้งประเทศ ใหมีสภาพที่สมบูรณ ภายใน 2-10 ป
การดําเนินงาน
ไดกําหนดแผนในระดับยุทธศาสตรของการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ และกลยุทธในการ
ปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานปฏิบัติใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการและการประสานงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดย “ยุทธศาสตรการพิทักษทรัพยากรปาไม” แบง
ออกเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตรและกําหนดกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร รวม 17 กลยุทธดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร ผนึกกําลังปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
1.1 กลยุทธ “หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ”
1.2 กลยุทธ “จัดตั้งหนวยเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามการตัดไมลายปา”
1.3 กลยุทธ “สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปา”
1.4 กลยุทธ “ยึดคืนพื้นที่ปา ยับยั้งการบุกรุกปา และแกปญหาปาบุกรุกคนโดยใชภาพถาย
ทางอากาศเปนหลักฐานหลักรวมกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ”
2. ประเด็นยุทธศาสตร ปลุกจิตสํานึกรักผืนปาของแผนดิน
2.1 กลยุทธ “กําหนดใหการแกไขปญหาการบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนวาระแหงชาติ”
2.2 กลยุทธ “จัดตั้งองคกรแนวรวมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตสํานึก”
2.3 กลยุทธ “ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน”
3. ประเด็นยุทธศาสตร ปฏิรูประบบการพิทักษทรัพยากรปาไม
3.1 กลยุทธ “ปรับปรุงระบบการพิทักษทรัพยากรปาไม”
3.2 กลยุทธ “พิจารณาจัดตั้งหนวยงานดานการบริหารจัดการปาไมทั้งระดับจังหวัดและ
อําเภอ”
3.3 กลยุทธ “จัดทําแนวเขตทรัพยากรปาไมทุกประเภทใหเปนแนวเดียวกันที่ชัดเจน”
3.4 กลยุทธ “จําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม (Zoning)”
3.5 กลยุทธ “ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคในการพิทักษทรัพยากรปาไม”
4. ประเด็นยุทธศาสตร ฟนฟูและดูแลรักษาปาอยางยั่งยืน
4.1 กลยุ ท ธ “จั ด ระบบการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรป าไม อย างยั่ งยื น โดยการมี ส ว นร ว มกั บ
ประชาชน”
4.2 กลยุทธ “จัดระบบการปลูกปาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อทดแทนความตอ งการและลด
การ บุกรุกตัดไมทําลายปา”
4.3 กลยุทธ...

-84.3 กลยุทธ “ใหคนกับปาอยูพึ่งพากันอยางมีความสุข”
4.4 กลยุทธ “เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศการฟนฟูและดูแลปาอยางยั่งยืน”
4.5 กลยุทธ “สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม”
กลไกในการขับเคลื่อน และงบประมาณ
1. ใหกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เปน หน วยงานรั บผิ ดชอบหลั กในการ
ดําเนินการวางแผนโดยจัดทําแผนปฏิบัติการใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนแมบทฉบับนี้ โดย
ประสานการปฏิบัติงาน กับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาแหงชาติ (คปป.) และ
คณะกรรมการแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ(กบร.)
2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนและโครงการในการดูแลประชาชนในพื้นที่ปาและพื้นที่รอบปาใหมีรายได และ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นตามบทบาทหนาที่ของแตละกระทรวงใหสอดคลองกับแผนแมบทฉบับนี้ และเสนอตอ คสช.
เพื่อใหนําสูการปฏิบัติอยางเรงรัด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่สอดคลองกันและมิเกิดความซ้ําซอน
3. กอ.รมน. จั ด ตั้ งงบประมาณเพื่ อ บู ร ณาการ ประสานงาน และขั บ เคลื่ อ นกลไกเสริ ม การ
ปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดตั้ง ศูนยปองกันและปราบปรามหรือหนวย
เฉพาะกิ จแก ไขปญหาทรัพยากรป าไมและที่ ดิน ทํา กิน ดว ยการประสานงานกั บหนว ยงานภาครั ฐต างๆ ให
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วพรอมทั้งมีระบบฐานขอมูลและแผนที่ เพื่อบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินงานตามแผนแมบทฉบับนี้ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสัมฤทธิผล ตามหวง
เวลาที่กําหนด
4. ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยงานตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ
แผนแมบท
5. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามกลยุทธ เพื่อใหทุกหนวยงานใช
เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
6. ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ตัดไมทําลายปาแหงชาติ (คปป.) และคณะกรรมการ
แกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเปนไปตามแผนแมบท
7. สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. ในระดับจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดที่รับผิดชอบในการบูรณาการ ประสานงานทุกหนวยงานภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เรงรัดดําเนินการ และใหการสนับสนุนใหเปนไปตามแผนแมบท
ขอใหทุกหนวยงานไปดาวนโหลดเอกสาร เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ
สําหรับที่เกี่ยวของโดยตรง คือ บทที่ 4 แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไม และระดับความรุนแรงของ
ปญหาบุกรุกทําลายปาไม โดยเรี ยงลําดับ ความรุน แรงมากไปนอยในพื้น ที่ ภาคต างๆ ดังนี้ ภาคเหนื อ , ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ปรากฏวามีพื้นที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัดและพื้นที่วิกฤต 33
จังหวัด รวมพื้นที่วิกฤต 45 จังหวัด มากกวาครึ่งของประเทศ ดังนี้
1. พื้นที่วิกฤตรุนแรง (12 จังหวัด) ไดแก จังหวัด เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย นาน ลําปาง
อุบลราชธานี นครราชสีมา เลย กระบี่ เชียงใหม ตาก และแมฮองสอน
2.พื้นที.่ ..

-92. พื้นที่วิกฤต (33 จังหวัด) ไดแก จังหวัด กาญจนบุรี กําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ
ชุมพร เชียงราย ตรัง บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พะเยา พังงา พัทลุง แพร ภูเก็ต ระนอง ศรีสะเกษ สกลนคร
สงขลา สตูล สุราษฎรธานี สุรินทร อุทัยธานี สระแกว มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลําภู สระบุรี
หนองคาย อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ
3. พื้นที่อื่นๆ (31 จังหวัด) ไดแก จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน ชลบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม
นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปราจีนบุรี
มอบหัวหนาอุทยานแหงชาติ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา จัดประชุมหารือ
เพื่อจัดทําแผนที่ทวงคืนผืนปา โดยนําแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณซึ่งบินถายภาพในป พ.ศ. 2545 – 2546 โดยสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษใชในการ
พิสูจนสิทธิ มาเปรียบเทียบกับแผนที่ภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2556 ของกรมปาไม ดําเนินการเปรียบเทียบ
หาพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติมจากป พ.ศ. 2545 จนถึงป พ.ศ. 2556 ตองทวงคืนผืนปา จึงขอใหประสานงานกับ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และมอบผูอํานวยการสวนอุทยาน
แหงชาติ ติดตาม ดูแลอยางใกลชิด จัดการดําเนินงานเปนปฏิทินไว และตองรวบรวมจัดทําแผนที่รายงานกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวย หากมีปญหา อุปสรรค เรื่องใด ขอใหรายงานใหทราบโดยดวน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง การดําเนินการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตาม
หนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส 0910.123/6071 ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เรื่อง
ใหเจาหนาที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แจงวากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ไดตรวจสอบการรายงานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยเฉพาะ
มาตรา 22 พบว า มี ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การใช อํ า นาจของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามมาตรา 22 แห ง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 นอยมาก แตในขณะเดียวกันการรายงานเกี่ยวกับการกระทําผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการปาไมมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดานการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล อม จึงใหสํานักบริหารพื้น ที่อนุรักษที่ 1-16 เร งรัด ดําเนินการใชมาตรา 22 แหงพระราชบั ญญั ติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ในพื้นที่บุกรุกที่อยูในหลักเกณฑที่ตองดําเนินการตามมาตรา 22 ทุกแปลง ในคดี
ที่ยังไมดําเนินการรื้อถอนตามมาตรา 22 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน และในคดีที่ไดดําเนินการ
จับกุมใหม ถาไดดําเนินการตามกระบวนการทางปกครองตามมาตรา 22 ครบถวน ก็ใหดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสรางใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน อนึ่ง หากพบวาอุทยานแหงชาติในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษใดมี
เจตนาปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืชพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณีตอไป
สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดดําเนินการแจงเวียนใหทราบและปฏิบัติ
แลว จึงขอติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
มติทปี่ ระชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.3 เรื่อง...

- 10 4.3 เรื่อง การปฏิบัติการใหมีสิ่งกอสรางในอุทยานแหงชาติ
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตาม
หนังสือกรมอุ ทยานแหงชาติ สัต วป า และพัน ธุพืช ที่ ทส 0910.505/14102 ลงวั นที่ 30 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การปฏิบัติการใหมีสิ่งกอสรางในอุทยานแหงชาติ ซึ่งในแตละปมีอุทยานแหงชาติหลายแหงไดสง
โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณหรือไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร สวนราชการ หรือหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงาน การบริการทองเที่ยวในรูปแบบของ
การกอสรางสิ่งกอสรางตางๆ มาเพื่อขอรับอนุมัติดําเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549 ขอ 5 (3) และ (5) โดย
ปรากฏวาหลายโครงการมีการดําเนินการไปกอนที่จะไดรับอนุมัติ ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติในการพิจารณา
รูปแบบของสิ่งกอสราง สถานที่กอสรางความเหมาะสม ประโยชนหรือผลกระทบตออุทยานแหงชาติ บางครั้ง
กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการตรวจยึ ดดําเนินคดี ทําใหเกิดปญหาระหวาง
หนวยงาน การใชงบประมาณไมคุมคา เกิดความเสียหายตอรัฐและอุทยานแหงชาติ และเพื่อใหการปฏิบัติการ
ตามโครงการใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งกอสรางในอุทยานแหงชาติ เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม ไมเกิดผล
กระทบตอการจัดการอุทยานแหงชาติ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนด จึงเห็นควรเสนอ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อสั่งการใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1-16
ดําเนินการ ดังนี้
1. ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ให
หัวหนาอุทยานแหงชาติตรวจสอบวา โครงการมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานใดบาง
พรอมเสนอมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบโดยจะตองไมใหเกิดผลกระทบหรือใหเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด เพื่อใชประกอบการพิจารณาโดยใหผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ ที่กํากับดูแลอุทยานแหงชาตินั้นๆ พิจารณาใหความเห็นตอมาตรการดังกลาวดวย
2. กําชับใหผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติและหัวหนาอุทยานแหงชาติในสังกัด ถือปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ใน
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ พ.ศ. 2549 และหนั ง สื อ กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ที่ ทส
0910.502/2731 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง การปฏิบัติการใหมีสิ่งกอสรางในอุทยานแหงชาติ
ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยเครงครัดและกํากับดูแลไมใหทําการ
กอสรางกอนไดรับอนุมัติจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
3. สั่งการใหอุทยานแหงชาติในสังกัด ตรวจสอบในพื้นที่วามีสิ่งกอสรางใดบาง ที่ไดดําเนินการ
โดยไมไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานใด มีการรับมอบสิ่งกอสราง และนําขึ้นทะเบียนราชพัสดุแลวหรือไม พรอมทั้งเหตุผลความจําเปน
รายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ หากพบวามีการเขาไปดําเนินการกอนไดรับอนุมัติ หรือปรากฏวามีสิ่งกอสรางที่ไดทําการ
กอสร างไปแล วแต ไมร ายงานให กรมอุทยานแหงชาติ สั ตวป า และพั นธุพืช ทราบ หัวหนาอุ ทยานแห งชาติ
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่กํากับดูแลอุทยานแหงชาตินั้นๆ
จะตองรับผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการรักษา
วินัย มาตรา 82 มาตรา 83 และมาตรา 84 จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบและดําเนินการโดยเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบปฏิบัติ
4.4 เรื่อง...
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นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตาม
คําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1759/2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการกํา หนดหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาอุทยานแห งชาติ โดยรั ฐมนตรี วาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายวิเชษฐ เกษมทองศรี) ไดมีนโยบายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช จัดทําหลักเกณฑความกาวหนาสูตําแหนงหัวหนาอุทยานแหงชาติ ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่
ประสบการณ คุณวุฒิ และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางแตงตั้งหัวหนาอุทยานแหงชาติใน
อนาคต
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาแลว เพื่อใหไดหลักเกณฑความกาวหนาสู
ตําแหนงหัวหนาอุทยานแหงชาติ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการแผ นดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ นดิ น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาอุทยานแหงชาติ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ
ประธานกรรมการ
2. นายเสรี เวชชบุษกร
กรรมการ
3. ผศ.สุรเชษฏ เขษฐมาส
กรรมการ
4. ผูอํานวยการการสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง
กรรมการ
สํานักอุทยานแหงชาติ
5. ผูอํานวยการสวนพัฒนาอุทยานแหงชาติ สํานักอุทยานแหงชาติ
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสวนนันทนาการและสื่อความหมาย สําหนักอุทยานแหงชาติ
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสวนแผนงานอุทยานแหงชาติ สํานักอุทยานแหงชาติ
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสวนจัดการทรัพยากรในอุทยานแหงชาติ
กรรมการ
สํานักอุทยานแหงชาติ
9. ผูอํานวยการสวนอนุรักษปองกันทรัพยากร สํานักอุทยานแหงชาติ
กรรมการ
10. ผูอํานวยการจัดการการทองเที่ยว สํานักอุทยานแหงชาติ
กรรมการ
11. ผูอํานวยการสวนอํานวยการ สํานักอุทยานแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการ
12. หัวหนาฝายบริหารบุคคล สวนอํานวยการ สํานักอุทยานแหงชาติ
ผูชวยเลขานุการ
โดยให ค ณะกรรมการดั ง กล า ว มี ห น าที่ กํ า หนดหลั กเกณฑ ก ารแต ง ตั้ ง หั ว หน าอุ ท ยานแห ง ชาติ ต ามลํ า ดั บ
ความสําคัญของพื้นที่ ประสบการณ คุณวุฒิ องคความรู และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เหมาะสมแลวรายงานผลให
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่อง ขอเรงรัดการกอสราง
ประธาน ขอเรงรัดการดําเนินงานการกอสรางหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ของอุทยานแหงชาติ
ภูพาน อุทยานแหงชาติภูผายล อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก เขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป และการ
สรางศูนยบริการนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูลังกา พรอมใหรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานดวย
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน เรียนใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้
การกอสรางติดตั้งหลังคาเสร็จแลว เหลือฉาบอาคาร
นายสนอง...

- 12 นายสนอง แกวอําไพ หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก เรียนใหที่ประชุมทราบวา ได
ดําเนินงานเสร็จแลว
นายพิเชษฐ สุขสบาย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล เรียนใหที่ประชุมทราบวา อยูขั้นตอน
การฉาบอาคารสํานักงาน
นายโนรี ตะถา หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เรียนใหที่
ประชุมทราบวา การกอสรางตัวอาคารสํานักงานเสร็จแลว มีบางจุดที่ตองแกไขปรับปรุง ซึ่งไดแจงใหผูรับจาง
ทราบแลว
นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา เรียนใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้
ดําเนินการขึ้นโครงหลังคาเสร็จเรียบรอยแลว
ประธาน ขอให ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ ง และการแจ ง การส ง มอบงาน ขอให
ประสานงานวาแจงผูควบคุมงานกอน เพื่อใหผูควบคุมงานไปตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จางตอไป ขอเรงรัดการดําเนินงานใหเสร็จโดยเร็วดวย เพื่อจะไดเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ
สําหรับเรื่องการเบิกจายเงินคาสิ่งกอสรางอาคารสํานักงานสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธ
ทางการทูตไทย-ลาว ไดหารืออัยการสูงสุดไดพิจารณาแจงกลับมาวา ไมสามารถพิจารณาใหไดเนื่องจากยังไมได
สงมอบพื้นที่ จึงไดขอหารือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื เพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา เรียนใหที่ประชุมทราบวา สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สนธิกําลังกับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี
จังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บึงกาฬ ปฏิบัติการทวงคืนผืนปาในเขตอุทยานแหงชาติภูลังกา ทองที่ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึง โขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
เมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2557 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสว า ง เฟ อ งกระแสร
ผู อํา นวยการสํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ ที่ 10 นายธวั ช ชั ย รั ก ขนาม รองผู ว าราชการจั งหวั ด บึ ง กาฬ
นายสุ ร สั น ต เพชรสุ ว รรณรั ง สี ปลั ด จั ง หวั ด บึ งกาฬ พ.ท.คทาสิ ท ธิ์ เสี ย งอ อน เสธ.กกล.รส.จว.บก.
นายประเสริฐ ชุดาภรณ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรจังหวัดบึงกาฬ นําเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
ภู ลั งกา สนธิ กํ าลั งร ว มกั บ เจ าหน า ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป าภู วั ว เจ าหน า ที่ ท หารพรานร อย ทพ 2105
เจาหนาที่ฝายปกครองจังหวัดบึงกาฬ เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอบึงโขงหลง เจาหนาที่สํานักงานบึงกาฬ
เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ นค 4 (เซกา) เจาหนาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (บก.ปทส.) เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ สภ.บึ ง โขงหลง เจ า หน า ที่ อบต.
โพธิ์ ห มากแข ง กํ า นั น และผู ใหญ บ านตํ า บลโพธิ์ ห มากแข ง รวมประมาณ 130 นาย ร ว มกั น รื้ อทํ า ลาย
สวนยางพาราที่อุทยานแหงชาติภูลังกา ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ที่ไดตรวจยึดดําเนินคดี จํานวน 2 แปลง แปลงที่ 1 บริเวณหนาวัดถ้ําพวง บานโนน
ชมพู ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่จํานวน 13 – 0 - 54 ไร สภาพเปนสวน
ยางพารา อายุประมาณ 8 ป แปลงที่ 2 บริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
ภูลังกา (พระธาตุเจดีย) บานโนนชมพู ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่จํานวน
11-1-92 ไร
สภาพ...
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อุดมสมบูรณ
ประธาน เรื่องการเตรี ย มพื้ นที่ ป ลูกปา หากขาดอัต รากํ าลั งขอให แจ งสนั บสนุน หนว ยงาน
ใกล เ คี ย งและเจ า หน า ที่ จ ากสํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 10 ไปช ว ยดํ า เนิ น การได และอยากจะให
ประสานงานหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่ชวยในเรื่องการปลูกปาดวย เพื่อสรางมวลชนในพื้นที่รวมกันดูแลพื้นที่
ปารวมกัน หากมีปญหา อุปสรรค ขอใหแจงทันที
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายโนรี ตะถา หั ว หน า เขตห ามล าสั ต ว ป าหนองหานกุ มภวาป เรี ย นให ที่ป ระชุ มทราบว า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับงบประมาณงานยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ในงานปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ จํานวน 8 แหง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 10 จํานวน 6 แหง และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 จํานวน 2 แหง รวมจํานวนเงิน 43 ลานบาท
และในวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 สํ านั กงานจั งหวัด อุดรธานี ได เชิ ญผู แทนไปปรึ กษา หารื อ เกี่ย วกั บ
แนวทางการดําเนินงานตอไป
ประธาน ขอใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ เรงรัดการดําเนินงานใหเสร็จภายในกําหนดดวย
และขอใหดําเนินงานตามขั้นตอนระเบียบอยางเครงครัด สําหรับเรื่องการขอใชตามมาตรา 9 มอบหัวหนา
เขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป เรงรัดใหรีบดําเนินงานเสร็จโดยดวน
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายสนอง แกวอําไพ หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก ขอสรุปรายงานดังนี้
จังหวั ด สกลนคร คดี ที่ต องทํ าลายพื ช ผล อาสิน จํานวน 373-0-67 ไร คดี ที่ต องทํ าลาย
รื้อถอน คือ กระทอมจํานวน 2 หลัง ดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ดําเนินการครั้ง
สุดทายเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 11 คดี คงเหลือจํานวน 31 คดี
จังหวัดอุดรธานี คดีที่ตองทําลายพืชผล อาสิน จํานวน 89-2-52 ไร คดีที่ตองทําลายรื้อถอน
คือ รานคาจํานวน 1 หลัง ดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ดําเนินการครั้งสุดทายเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 6 คดี คงเหลือจํานวน 10 คดี
จังหวัดกาฬสินธุ คดีที่ตองทําลายพืชผล อาสิน จํานวน 148-2-41 ไร คดีที่ตองทําลายรื้อถอน
คือ กระทอมจํานวน 1 หลัง ดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ดําเนินการครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 11 คดี คงเหลือจํานวน 5 คดี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รื้อถอนสิ่งกอสราง/ตัดฟนพืชผล อาสิน
2. สรางมวลชนมีสวนรวม การปลูกเสริมปาที่บุกรุก
3. การปกปายแสดงการดําเนินงานตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504
2. สรุปคดีไมพะยูง ตุลาคม 2556 – ปจจุบัน รวมจํานวน 96 คดี ไมแปรรูปจํานวน 17 แผน
ไมทอนจํานวน 2,271 ทอน ปริมาตรรวม 42.17 ลูกบาศกเมตร
3.รายงาน...
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ประธาน ขอใหรีบดําเนินการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
เนื่องจากชวงนี้มีฝายทหารรวมชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน หากจะใหไปรวมการดําเนินงานขอใหแจงนัดหมาย
ลวงหนา ยินดีจะไปรวมดวย และขอใหดําเนินการตามขั้นตอนระเบียบอยางเครงครัด
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานจั ด ฝ ง หลั ก ควบคุ ม ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู เ ก า – ภู พ านคํ า เสร็ จ
เรียบรอยแลว ใหหัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา ดําเนินการสรุปขอมูลพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติม ขอทราบ
ความกาวหนาดวย
นายสมคิด อุ ตรนคร หัว หนาอุทยานแหงชาติ ภูเกา -ภู พานคํ า ขอเรียนว า ไดรับขอมูลจาก
นายกรทอง นันทะเสนา หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่ปาอนุ รักษ แลว ขณะนี้ได ดําเนินการจัดทําแผน
ปฏิบัติงานทวงคืนผืนปาในพื้นที่บุกรุกแลว
ประธาน ขอใหรีบดําเนินการ หากมีปญหา อุปสรรค ใหรีบรายงานใหทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายพิเชษฐ สุขสบาย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล เรียนใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2557 ไดดําเนินการทวงคืนผืนปารื้อถอนยางพารา เนื้อที่ 7 ไร บริเวณปาภูผาแดง ทองที่บาน
ปากชอง ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และดําเนินการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ดังกลาว ไดรับ
ความรวมมือสนับสนุนอัตรากําลังเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ อําเภอ จังหวัด และหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่เปน
อยางดี ใชกลาไมปลูกจํานวน 1,000 ตน มีผูรวมงานจํานวน 300 คน โดยผูอํานวยการสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนประธานในพิธี การดําเนินงานสําเร็จดวยดี
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. ไดดําเนินการทวงคืนผืนปาและปลูกปา
ในพื้ นที่ บ านแก ง ตํ าบลบ านแกง อํ าเภอนาแก จั งหวั ด นครพนม เนื้ อที่ จํานวน 25 ไร ได รับ ความมื อ
สนั บสนุ นอั ต รากําลั งเจ าหน าที่ ทหาร ตํารวจ อํ าเภอ จังหวั ด และหน วยงานทองถิ่น ในพื้ นที่ เ ปน อยางดี
เจาหนาที่จากดานตรวจสัตวปานครพนมและหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ําชวยจัดเตรียมพื้นที่ นากยกองคการ
บริหารสวนตําบลบานแกงชวยสนับสนุนอาหาร และการสรางฝายจํานวน 3 ลูก มีผูรวมงานจํานวน 400
คน ขอขอบคุณทุกหนวยงานชวยสนับสนุนการทํางานสําเร็จดวยดี
ประธาน การประสานงานกับสวนราชการทองถิ่นไดดีมาก มีการสรางมวลชนชวยกันดําเนินงาน
ทําใหงานสําเร็จดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายบรรพต ธุวานนท หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 และผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา ไดไป
ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
2. เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง ไดจัดทําโลโกประชาสัมพันธเหยี่ยวขาว นกผูลาประจําถิ่น ที่
พบในเขตการจัดการเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีสวนชวยในการกําจัดศัตรูพืชในการเกษตร
มีจุดเดนอยูที่หัวไหลสีดํา มีลักษณะการลาที่เปนเอกลักษณ โดยเอกลักษณของการลาเหยื่อ คือ บินกระพือปก
อยูกับที่กอนจะลาเหยื่อ ซึ่งตรงกับลักษณะงานของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเก็บขอมูลดา นสัตวปาของเขต
หามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เปนการลาดตระเวนคลุมทั่วพื้นที่ ขอบเขตการจัดการฯ เมื่อพบ
เปาหมายในการเก็บขอมูล ก็จะเก็บขอมูลในทันที เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดการดานสัตวปาตอไป
ระเบียบ...
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ประธาน มอบใหหัวหนาอุทยานแหงชาติทุกแหง ประสานงานกับหัวหนาชุดปฏิบัติการ ประสาน
ความรวมมือกับอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา หนวยปองกันรักษาปาในพื้นที่ และ
เจาหนาที่สายตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 หาก
มีงานที่ตองขอสนับสนุนขอความมือรวมกันชวยกันดําเนินงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบดังนี้
1. ขอใหขาราชการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผาน
ระบบออนไลน ทางเว็บไซตของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (www.dnp.go.th
GES
Survey Online)
2. เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งกิจกรรมที่ใชจายไมถึงรอยละ 60 คือ
1. กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
รอยละ 49.54
2. กิจกรรมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปาไม
รอยละ 41.07
3. กิจกรรมโครงการดูแลสัตวปาของกลาง
รอยละ 56.88
4. กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
รอยละ 52.68
ประธาน ขอเรงรัดการการใชจา ยเงินงบประมาณโดยดวน
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
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