รายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และหัวหน้าฝ่าย/งาน และข้าราชการในสังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายสว่าง เฟื่องกระแสร์
2. นายจารีตร อินทรชัยศรี
3. นายพิน สุขหลอ
4. นายทวี แก้วพวง
5. นายปัญญา โคตรแสนลี
6. ว่าที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ
7. นายสมเกียรติ ตันติวิวัฒน์
8. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์
9. นายลือชัย แม้นโชติ
10. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ์
11. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์
12. นายณรงค์ฤทธิ์ จันทราทิพย์
13. นายนาวิน มุขกัง

14. นายวรวิทย์ ศรีสาราญ
15. นายวิษณุ กุมภาว์
16. นายเกรียงไกร แก้วอุดม
17. นายภัทรนันท์ คลื่นแก้ว
18. นายกรทอง นันทะเสนา
19. นายณัฐวุฒิ คาพิลา
20. นายสิรวิชญ์ ภูรินท์รพีกุล

ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ผู้อานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ผู้อานวยการส่วนจัดการต้นน้า
ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
(1) ผู้อานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
(2) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
(1) ผู้อานวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดาริ
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดหนองคาย
(1) ผู้อานวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
(2) หัวหน้าฝ่ายยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
(1) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(2) หัวหน้ากลุ่มประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
(1) ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(1) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าพานพร้าว-แก้งไก่
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูการปลูกและบารุงป่า
หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสารวจรังวัดและแผนที่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า
21.นายปพนวัฒน์...

-221. นายปพนวัฒน์ ไชยอัครพงศ์
22. นางสาววริศา ภาประเวช
23. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
24. นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์
25. นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา
26. นางสาวอารีรัตน์ เข็มเพ็ชร
27. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์
28. นางสาวจารุวรรณ วิชากูล
29. นางจุฑารัตน์ วัยกิจ
30. นางศิริพร สุ่มมาตย์
31. นางสุภาวดี มณีรักษ์
32. นายไพบูลย์ พลธนะ
33. นางสาวนุชวงค์ สิริบุตรวงค์
34. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
35. นายนิติ ดีจันทร์
36. นายปัญญา ติดมา
37. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
38. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์
39. นายกมลภู โคตรรัตน์
40. นายมานพ เพ็งพูน
41. นายสุชาติ ศิริ
42. นายสิงขร รักษ์มณี
43. นายปฐมพร สมจิตต์
44. นายวิรัช หิรัญพฤกษ์
45. นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
46. นายทองสุข กันยาทอง
47. นายจิตรกร อุปพงษ์
48. นายจันทร์ ทาจันทร์
49. นายสมเกียรติ จันทร์ตรี
50. นายณรงค์ ภักดิ์สรสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายจัดการพื้นที่ และหัวหน้าฝ่ายชุมชนสัตว์ป่า
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอุทยานแห่งชาติ
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ส่วนอุทยานแห่งชาติ
(1) หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
(2) หัวหน้าวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการเงิน
หัวหน้าฝ่ายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรต้นน้า
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้าสวนป่าวังแข้
หัวหน้าสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหน้าสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
(1) หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
(2) หัวหน้าโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร
หัวหน้าศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จังหวัดหนองคาย
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครพนม
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหนองบัวลาภู
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้าโสม
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูสิงห์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพาน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นทีล่ ุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดหนองคาย
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดอุดรธานี
51.นายศิริวัฒน์...

-351. นายศิริวัฒน์ ศรีสาผา
52. นายสนอง แก้วอาไพ
53. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
54. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
55. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์
56. นายรังสรรค์ เหลาภา
57. นายสมคิด อุตรนคร
58. นายบุญญลิต จักขุลี
59. นายธงชัย นาราษฎร์
60. นายสุวิทย์ เมธมุทา
61. นายชานาญ นามแสง
62. นายวรรธน์กฤตย์ เจริญสุข
63. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์
64. นายทวีป คาแพงเมือง
65. นายบรรพต ธุวานนท์
66. นายโนรี ตะถา
67. นายฐิติพงษ์ ถาวงกลาง
68. นายพงศ์พัฒน์ ใจมั่น
69. นายประเสริฐ ทองกุล
70. นายพิเชษฐ์ จารัส
71. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
72. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
73. นายกิตติภัค สารีรัตน์
74. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิเชียร ศรไพบูลย์
2. นางสาวทักษิณา จารุวัฒนานนท์
3. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
4. นายบดินทร์ เมธมุทา

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
จังหวัดนครพนม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินายูง-น้าโสม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
(1) หัวหน้าวนอุทยานน้าตกคอยนาง
(2) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหน้าวนอุทยานภูผาแดง
หัวหน้าวนอุทยานภูผาแด่น
หัวหน้าวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหน้าวนอุทยานบัวบาน
(1) หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหน้าโครงการพัฒนา
ป่าเก่ากลอย-นากลาง 1, 2, 3 (2) หัวหน้าหน่วยปลูกป่าผาเวียง
(1) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
(2) หัวหน้าสวนป่าภูทอก สวนป่าภูลังกา
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยน้าพุง
แทนหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริลาห้วยบอง
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
หัวหน้าสานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
(1) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (2) หัวหน้าวนอุทยานน้าตกธารทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนจัดการต้นน้า
5.ว่าที่ ร.ต.พีระ...

-45. ว่าที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธ์ตระกูล
6. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
7. นายวิสัน กุดแถลง
8. นายประสาท ไสยาสน์
9. นายพูลศักดิ์ กางทอง
10. นายศักดา สุขประเสริฐ
11. นายกฤษฎา สาครวงศ์
12. นายชลิต ลี้ตระกูล
13. นายสกล กุลมะลิวัลย์
14. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
15. นายชัชวาล นามแสง
16. นายสมศักดิ์ จันดาวาปี
17. นายพิษณุ วงษ์เกษม
18. นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์
19. นายนภดล แก้วคาไสย์
20. นายชนก นาคนิยม
21. นายโคจร จาปานิล
22. นายชัยพร ไทยกิ่ง
23. นายสุริยา คูสกุลรัตน์

24. นายวิกรม ชูสาย
25. นายไพรินทร์ วงค์วันดี
26. นายพิษณุ ฟ้าเลื่อน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอดินันต์ ปุริโส
2. นางพุทธชาติ จิตสว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้า
หัวหน้าสวนรุกขชาติน้าตกธารทอง
หัวหน้าสวนรุกขชาติบ้านดุง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
(1) หัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานดงกะเฌอ 1, 2, 3 (2) หัวหน้าศูนย์ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติที่ 5
(3) หัวหน้าสวนป่าภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ
(1) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
ป่าห้วยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยหลวง
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าน้าโสม
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าลาพะเนียง
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยน้าพร้าว
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าน้าก่า
หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้าหยาด จังหวัด
สกลนคร
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริป่าภูเพ็ก
ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร
(1) หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการ
ป่ารักษ์น้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านถ้าติ้ว จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริป่าดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยปลูกป่าโนนธาตุ
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สน.8 (ส่องดาว)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
นายช่างสารวจชานาญงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
3.นายสุขุม...

-53. นายสุขุม ธรรมโรจน์
นายช่างสารวจชานาญงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
4. นางสาววัชราภรณ์ ข่ายคา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
5. นายเกชา ชีวาจร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
6. นายพิภพ โคตรชมภู
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
7. นางสาวเอื้อมพร สมปัญญา
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
8. นายพิทักษ์ คาสงค์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
9. นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
10. นางสาวดวงจันทร์ แสนคา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
11. นางกษมา นาราษฎร์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิชาการ
12. นางพจนา อัคคะปะชะ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิชาการ
13. นางวราภรณ์ บุญสุข
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ส่วนอานวยการ
14. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส่วนอานวยการ
15. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส่วนอานวยการ
16. นายอุรศาสตร์ ฤาชา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
ส่วนอานวยการ
17. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
ส่วนอานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 จากการประชุมผู้บริห ารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2557 สรุปดังนี้
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างตึก 2 ชั้น จานวน 600 กว่าล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องจานวน 3 ปี
2. การตรวจสอบไม้พะยูงของกลาง พร้อมจัดทาบัญชีรายละเอียดไม้พะยูงของกลางให้ชัดเจน
และรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน
3. กรมอุ ทยานแห่ ง ชาติ สั ตว์ ป่า และพั นธุ์พืช ได้ แจ้งว่ าแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะดาเนินการโดยเร็ว เพื่อจะได้เป็นไปตามที่กาหนด คาดว่าจะได้รับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินภายในสัปดาห์หน้า
เรื่องที่ 2 การขออนุมัติในหลักการจ้างพนักงานจ้างเหมา (TOR) หากเงินเดือนรวมทั้งปีเกินหนึ่ง
แสนบาทให้จัดทาโดยวิธีพิเศษ โดยหน่วยงานภาคสนามยังไม่ได้รับมอบอานาจในเรื่องการจัดทาโดยวิธีพิเศษ
ขอให้จัดส่งให้สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เรื่องที่ 3 การดาเนินการใช้มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรณี
การตัดไม้ยางพารา หากคดีถึงที่สุดแล้วขอให้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
เรื่องที่ 4 ด้วยปีนี้ได้ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยข้าราชการจานวน 3 ราย และ
ลูกจ้างประจาอีก 2 ราย ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทุ่มเทเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ภารกิจของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 สาเร็จลุล่วงด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบ...

-6ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ขอติดตามเรื่องร้านค้าสวัสดิ การใน
หน่วยงานภาคสนาม ขอให้เข้าระบบสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน่วยงานใดยังไม่ได้
รายงานให้ทราบบ้าง
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติภูผายล ขอเรียนว่า ได้รายงานกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว
นายสนอง แก้วอาไพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ขอเรียนว่า ยังไม่ได้รายงานให้ทราบ
อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการจัดทาเอกสารและจะรายงานภายในกาหนด
นายรังสรรค์ เหลาภา หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินายูง-น้าโสม ขอเรียนว่า ได้รายงานกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว
นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ขอเรียนว่า ได้รายงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ขอทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้
การก่อสร้างติดตั้งหลังคาเสร็จแล้ว เหลือฉาบอาคาร
นายสนอง แก้ว อาไพ หั ว หน้าอุทยานแห่ งชาติภูผ าเหล็ ก เรียนให้ ที่ประชุมทราบว่า ได้
ดาเนินงานเสร็จแล้ว
นายพิเชษฐ์ สุ ขสบาย หั วหน้าอุทยานแห่งชาติภูผ ายล เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า อยู่ใน
ขั้นตอนการฉาบอาคารสานักงาน
นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วันจันทร์
ที่ 29 กันยายน 2557 ดาเนินการส่งงานงวดที่ 2
ว่าที่ พ.ต. สมคิด กิจเอื้อวิริยะ ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การ
ก่อสร้ างเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยพร้ อมเบิ ก จ่ ายเงิ นแล้ ว เหลื อแต่ง บยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาจัง หวัด อุดรธานี ได้รั บ
งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเป็นงานก่อสร้าง 1,800,000 บาท สาหรับ 1,200,000 จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
ประธาน ขอให้ติดตามผลการดาเนินงานต่อเนื่องและเร่งรัดการดาเนินงานด้วย สาหรับเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินค่าสิ่งก่อสร้างอาคารสานักงานสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ขอทราบผล
การดาเนินงานการเบิกจ่ายเงิน
นางสาวจารุวรรณ วิชากูล หั วหน้าฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ เรียนให้ที่ประชุม
ทราบว่า ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารใบสาคัญเบิกจ่ายเงินส่งฝ่ายงบประมาณและการเงินเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ประธาน...

-7ประธาน ขอติดตามการจัดทาแผนที่ทวงคืนผืนป่า ที่ได้มอบหมายให้ดาเนินการและรวบรวม
รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอทราบผลการดาเนินงาน
นายนาวิน มุขกัง ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์
ป่า ได้ร่วมกันจัดประชุมหารือการจัดทาแผนที่ดังกล่าวแล้ว พร้อม Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และ
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดพิมพ์แผนที่แล้ว และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 Gistda
ได้จัดประชุมเกี่ยวกับระบบบริหารสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกป่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจะเสนอ
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง มอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า
ผู้เกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 มีดังนี้
1. นายสว่าง เฟื่องกระแสร์
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
2. นายสมเกียรติ ตันติวิวัฒน์
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
3. นายไพบูลย์ พลธนะ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
4. นายแก่น สาชนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
5. นายภิรม ศรมยุรา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
6. นายซ้อน ไพคานาม
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2
จึงขอมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ ให้ผู้ครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
ได้รั บ มอบหมายให้เข้าร่ ว มประชุมรับ มอบนโยบายของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ จึงขอสรุปดังนี้
1) วิสัยทัศน์ คือ “มั่นคงทุกระดับ กระชับวิธีการ ดาเนินงานโปร่งใส ใส่ใจกลยุทธ์ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
2) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการดาเนินการดังนี้
1. เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญกับ
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาระบบ...

-83. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่
ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
4. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้าของประเทศให้ เ ป็น เอกภาพในทุ กมิ ติ ทั้ง เชิง ปริม าณและ
คุณภาพ
5. เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
3) นโยบาย 5s
1. Stability (มั่นคงทุกระดับ) โดยการดูแลขวัญกาลังใจและสร้างความมั่นคงให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น สนับสนุนและยกย่องผลงานที่มีคุณภาพ
2. Strengthening (กระชับวิธีการ) โดยการปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็ว กระชับ ตรง
ประเด็น และมีมาตรฐานทางด้านวิชาการ ทั้งในมิติการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก
3. Show transparency (ดาเนินงานโปร่งใส) โดยการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
4. Strategy (ใส่ใจกลยุทธ์) โดยการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อนาไปสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
“ทาก่อน ทาจริง ทาทันที มีผลสัมฤทธิ์”
5. Sustainable management (บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชปณิ ธ านสู ง สุ ด ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ) โดยการบริ ห ารจั ด การ สงวน อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นรากฐานของสังคมคุณภาพและการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
4) งานของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม ชัดเจน ทันเหตุการณ์ สร้างบรรทัดฐานในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
2. บูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ทส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลดการปฏิบัติงานซ้าซ้อน
3. กาหนดมาตรการ/เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ให้มีความชัดเจน นาสู่
การปฏิบัติได้จริง พื้นที่ที่ยังไม่ถูกบุกรุกให้เน้นการป้องกัน
4. ใช้มาตรการปราบปราม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เฉียบขาดและรวดเร็ว ไม่
ช่วยคนผิด
5. ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและเอกชนในการปลูกป่า จัดการป่าชุมชน และปลูกป่าเศรษฐกิจ
6. สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้า ให้เอื้อประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตของประชาชน เพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และไฟป่า
5) นโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1. ดาเนินการ...

-91. ดาเนินการเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับ ปรับปรุงสภาพการทางาน/สภาพความเป็นอยู่
ของบุคลากรชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัย
2. ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างเต็มความสามารถ
3. ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ล่าสัตว์ และตัดไม้ สร้างกระบวนการมีส่ วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนในการรักษาแหล่งต้นน้า ผืนป่า สัตว์ป่า และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
4. ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทาผิดและลงโทษ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาผิดอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
5. ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และสารวจไม้พะยูงของกลางเพื่ อ
เตรียมการแปรรูปและส่งมอบให้รัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์
9. ปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานที่ จั ด ให้ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว (อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สวนสั ต ว์ สวน
พฤกษศาสตร์ ฯลฯ) ให้เป็นสากล มีการควบคุมการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่และปัญหาอุปสรรค
นายนาวิน มุขกัง ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 มีดังนี้
1.1 ดาเนินการปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ห้อง
1.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเซิร์ฟเวอร์และห้องทางานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
จานวน 2 เครื่อง
1.3 ย้ายห้องทางานศูนย์ฯ มาที่อาคารห้องประชุม ชั้น 2
1.4 ย้ายเซิร์ฟเวอร์พร้อมอุปกรณ์ จากอาคารสานักงานฯ ชั้น 3 มาที่อาคารห้องประชุม
ชั้น 2
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 สนับสนุนการ
ดาเนินงานในครั้งนี้
2. การประชุมการใช้ระบบบริการแผนที่เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
ไทย (ระบบบริการสนับสนุนการป้องกัน การบุกรุกป่า) จัดโดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 ลงวันที่
17 มิถุนายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด ทาระบบการให้บริหารภาพถ่ายพื้นที่ป่าไม้ของประเทศแบบ
ออนไลน์ โดยเน้นที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงถึงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าปัจจุบัน
โดยขั้นตอนการขอรับ Username/password จัดส่งรายละเอียดข้อมูลดังนี้ไปที่ Email :
gip@gistda.or.th
1. ชื่อ – นามสกุล
2. หน่วยงาน/ที่อยู่
3. เบอร์โทรศัพท์
4. Email
หากได้รับ...

- 10 หากได้รับ Username/password แล้วสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบริการแผนที่ 1 : 4,000
ได้
ม เพื่อทราบและดาเนินในส่ ว นที่เกี่ยวข้องต่อไป
และการ Download ข้อมูลมีดังนี้
1. น้าท่วมและดินถล่ม
http://flood.gistda.or.th
2. ไฟป่าและหมอกควัน
http://fire.gistda.or.th
3. ภัยแล้ง
http://drought.gistda.or.th
4. เว็บหลัก
www.gistda.or.th
ประธาน เนื่องจากการปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกัน
ปฏิบัติงานให้พัฒนายิ่งขึ้นไป มอบผู้มีความรู้ เทคนิคในด้านนี้ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางาน
ให้ดีและมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายสว่าง เฟื่องกระแสร์ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 10 มอบนโยบายกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน สรุปนโยบาย 4 ด้าน คือ
1.1 ด้านป้องกัน
1.2 ด้านการปราบปราม
1.3 ด้านการฟื้นฟู
1.4 ด้านการสร้างความมีส่วนร่วม
2) การจั ด ทาแผนโครงการทวงคื นผื นป่ า เพื่ อเฉลิ ม พระเกีย รติ ส มเด็จ พระบรมราชิ นีน าถ
“หนึ่งหน่วยพิทักษ์ฯ หนึ่งหมื่นกล้า” อุทยานแห่งชาติภูพาน ดาเนินงานในพื้นที่ตาบลสร้างค้อ โดยหน่วยฯ
ภพ.10 สร้างค้อ ร่วมกับเทศบาลตาบลสร้างค้อ ผลการดาเนินงานสรุปดังนี้
1. สารวจพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกกล้าไม้
2. เตรียมกล้าไม้พะยูงเตรียมปลูกในกิจกรรม
3. ประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยกันดาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี และได้รับสนับสนุนงบประมาณด้านอาหาร เครื่องดื่ม การจัดเวทีด้วย
4. นายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
5. นายสว่าง เฟื่องกระแสร์ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กล่าวรายงาน
6. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์การป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน
7. ตัวแทนกานัน ผู้ใหญ่บ้านรับมอบกล้าไม้จากท่านประธานและคณะ โดยแบ่งออกเป็น 4
โซน และมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคอยช่วยเหลือในแต่ละโซน โดยมีรายละเอียดตามหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ร่วมกิจกรรม
ดังนี้
- วันที่ 18 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.1 หนองดินคา ร่วมกับ อบต.ขมิ้น ปลูกป่าใน
ท้องที่ตาบลขมิ้น อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 12 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.2 ภูผักหวาน ร่ วมกับอาเภอและสานักสงฆ์
ภูล้อม ปลูกป่าในท้องที่ตาบลนาใน อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
-วันที่...

- 11 - วันที่ 19 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.3 ภูมะแงว ร่วมกับเทศบาลตาบลโคกภู ปลูกป่า
ในท้องที่ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 12 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.4 หินแตก ร่วมกับเทศบาลตาบลไร่และหน่วย
นพด.26 ปลูกป่าในท้องที่ตาบลไร่ อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 15 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.5 น้าพุง ร่วมกับเทศบาลตาบลสร้างค้อ ปลูกป่า
ในท้องที่ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 15 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.6 ต่อเขต ร่วมกับบ้านนายอ หมู่ 4 และ
บ้านนาคากลาง หมู่ 6 ปลูกป่าในท้องที่ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 17 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.7 เชิงดอย ร่วมกับเทศบาลตาบลนาในปลูกป่า
ในท้องที่ตาบลนาใน อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 15 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.8 แก้งมดแดง ร่วมกับบ้านภูพานทอง หมู่ 9
ปลูกป่าในท้องที่ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 17 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.9 ห้วยเวียนไพร ร่วมกับ อบต.ห้วยยาง ปลูกป่า
ในท้องที่ตาบลห้วยยาง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 16 กันยายน 2557 หน่วยฯ ภพ.11 แก้งกะอาม ร่วมกับเทศบาลตาบลผาเสวย
ปลูกป่าในท้องที่ตาบลผาเสวย อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
3) อุทยานแห่งชาติร่วมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไม้พะยูงในเขตพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ในพื้นที่ 1,900 ไร่ โดยการปลูกเสริมป่า และการสร้างฝายต้นน้าลาธาร
ประธาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันดาเนินงานสาเร็จด้วยดี ซึ่งมีการประสานงานกั บ
ส่วนท้องถิ่น พร้อมได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
6.1 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมบัญชีกลาง
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เดิม
กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติ บาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ...ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้ว แต่ได้มีการยุบสภา เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2556 ทาให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ตกไป จึงทาให้กาหนดการที่กรมบัญชีกลางเสนอไว้เดิม เช่น
กาหนดเวลาการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ Undo สาหรับผู้รับบานาญ ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และข้าราชการผู้มีสิทธิ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยสมาชิกภาพ กบข. จะ
สิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้น ดังนั้น เมื่อการดาเนินการเลื่อนออกไปจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลา
ดังกล่าว คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ. ... ซึ่งประธานเห็นว่าร่าง พรบ. ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ และ
คสช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามแนวทางที่เสนอ จึงเห็นควรให้นาร่าง พรบ.ดังกล่าว เสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติโดยจะจัดให้เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกๆ ที่เข้าสู่สภา และกาหนดให้มีผลบังคับใช้ในต้นเดือนธันวาคม
2557 ตามกาหนดที่กรมบัญชีกลางวางไว้ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่ากรมบัญชีกลางสามารถเผยแพร่ข่าว
และประชาสัมพันธ์...

- 12 และประชาสัมพันธ์ร่าง พรบ. ตามที่ได้ยกร่างไว้ โดยกล่าวย้าอีกว่า “ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มี
ประโยชน์ คสช. ยินดีให้การสนับสนุนตามแนวทางของร่างที่กระทรวงการคลังเสนอ”
กรมบัญชีกลางได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างเร่งด่วนแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ Undo ซึ่งมีประมาณ
300,000 คน เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน คาดว่าฐานข้อมูลจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557
นอกจากนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในระบบต่างๆ เช่น GFMIS ระบบ e-Pension ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
เพื่อเป็นการรองรับกับการดาเนินการในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงวางแผนเตรียมการจัดประชุม
ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
สาหรับแนวทางตามร่างฯ ได้กาหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิ Undo ใหม่
ดังนี้ ส าหรับ ผู้ รับ บ านาญ แจ้ งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผ ลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2558 และหากต้องคืนเงินส่วนต่างให้ชาระคืนแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยสมาชิกภาพ
กบข. จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และจะได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม
จาก กบข. เท่า นั้ น ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขอื่น ยัง คงก าหนดไว้ เ หมือ นเดิ ม และกรมบัญ ชีก ลางจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคาสั่ง
กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช ที่ 1988/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และ ที่
2113/2557 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ มีข้าราชการเลื่อนระดับในส่วนที่
เกี่ยวข้องจานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวเอื้อมพร สมปัญญา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลื่อนระดับเป็น นักวิชาการป่าไม้
ชานาญการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
2. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เลื่อนระดับเป็น นักวิชาการป่าไม้
ชานาญการ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
3. นางกษมา นาราษฎร์ นั ก วิช าการป่ าไม้ป ฏิ บัติ การ เลื่ อ นระดับ เป็ น นั กวิ ช าการป่า ไม้
ชานาญการ กลุ่มงานวิชาการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ประธาน ขอแสดงความยินดีกับผู้เลื่อนระดับทั้ง 3 คนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ์ บุญสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสุภาวดี มณีรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่แทนผู้อานวยการส่วนอานวยการ
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