รายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และหัวหน้าฝุาย/งาน และข้าราชการในสังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายพูลศักดิ์
ศุภเจียรพันธ์
(1) ผู้อานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
(2) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ประธานที่ประชุม
2. นายจารีตร
อินทรชัยศรี
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
3. นายพิน
สุขหลอ
ผู้อานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา
4. นายทวี
แก้วพวง
ผู้อานวยการส่วนจัดการต้นน้า
5. นายปัญญา
โคตรแสนลี
ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
6. ว่าที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
7. นายวิทยา
ปัญจมาตย์
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
8. นายลือชัย
แม้นโชติ
(1) ผู้อานวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดาริ
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดหนองคาย
9. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์ (1) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(2) หัวหน้ากลุ่มประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัด
10. นายณรงค์ฤทธิ์ จันทราทิพย์
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
11. นายนาวิน
มุขกัง
(1) ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
(3) หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาพานพร้าว-แก้งไก่
12. นายวิษณุ
กุมภาว์
หัวหน้าฝุายคดีและของกลาง ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
13. นายวิเชียร
ศรไพบูลย์
หัวหน้าฝุายวิชาการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา
14. นายภัทรนันท์ คลื่นแก้ว
หัวหน้าฝุายฟื้นฟูการปลูกและบารุงปุา
15. นายกรทอง
นันทะเสนา
หัวหน้าฝุายจัดการที่ดินในพื้นที่ปุาอนุรักษ์
16. นายสิรวิชญ์
ภูรินท์รพีกุล
หัวหน้าฝุายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ปุา
17. นายธงชัย
นาราษฎร์
(1) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ส่วนอุทยานแห่งชาติ
(2) หัวหน้าวนอุทยานภูผาแดง
18. นายฤทธิรงค์
อรุณเดชาวัฒน์ หัวหน้าฝุายอนุรักษ์ทรัพยากร ส่วนอุทยานแห่งชาติ
19. นายณัฐยศ
ชัยชนะทรัพย์
หัวหน้าฝุายนันทนาการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
20.นายอภิชิต...

-220. นายอภิชิต
21. นางจุฑารัตน์
22. นางศิริพร
23. นางสุภาวดี
24. นางกษมา
25. นายโสภณ
26. นายวิสัน
27. นายปัญญา
28. นายประสิทธิ์
29. นายพิชัย
30. นายกมลภู
31. นายมานพ
32. นายสุชาติ
33. นายปฐมพร
34. นายวิรัช
35. นายเริงฤทธิ์
36. นายทองสุข
37. นายจิตรกร
38. นายจันทร์
39. นายสมเกียรติ
40. นายณรงค์
41. นายศิริวัฒน์
42. นายสนอง
43. นายวิมล
44. นายพิเชษฐ์
45. นายพันธ์ยศ
46. นายสมคิด
47. นายชานาญ
48. นายชัยวัตต์
49. นายภูวนัย

วิภูษิตสมบูรณ์
วัยกิจ
สุ่มมาตย์
มณีรักษ์
นาราษฎร์
ศรีสมเกียรติ
กุดแถลง
ติดมา
พุทธบูชา
วัชรวงษ์ไพบูลย์

หัวหน้าฝุายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหน้าฝุายธุรการ
หัวหน้าฝุายบุคคล
หัวหน้าฝุายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหน้าสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสวนรุกขชาติน้าตกธารทอง
หัวหน้าสวนรุกขชาติบ้านดุง
หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ปุา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหน้าสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
(1) หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
(2) หัวหน้าโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร
โคตรรัตน์
หัวหน้าศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชปุา จังหวัดหนองคาย
เพ็งพูน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาอุดรธานี
ศิริ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาสกลนคร
สมจิตต์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาหนองคาย
หิรัญพฤกษ์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาหนองบัวลาภู
คาวันดี
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟปุาสกลนคร
กันยาทอง
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุานายูง-น้าโสม
อุปพงษ์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาภูวัว-ภูสิงห์
ทาจันทร์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาภูพาน
จันทร์ตรี
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพื้นทีล่ ุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดหนองคาย
ภักดิ์สรสิทธิ์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพื้นที่ลุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดอุดรธานี
ศรีสาผา
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพื้นที่โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่
จังหวัดนครพนม
แก้วอาไพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
สุขสบาย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา
อุตรนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
นามแสง
หัวหน้าวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัศกรรจ์
(1) หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาเก่ากลอย-นากลาง 1, 2, 3
(3) หัวหน้าหน่วยปลูกปุาผาเวียง
ภูมิภัทรไนย
หัวหน้าวนอุทยานน้าตกธารทิพย์
50.นายทวีป...

-350. นายทวีป

คาแพงเมือง

(1) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว
(2) หัวหน้าสวนปุาภูทอก สวนปุาภูลังกา
51. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาบึงโขงหลง
52. นายโนรี
ตะถา
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
53. นายชลิต
ลี้ตระกูล
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาหนองคาย
54. นายสุวรรณ
ปณิทานะโต
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าน้าโสม
55. นายชัชวาล
นามแสง
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าลาพะเนียง
56. นายพิษณุ
วงษ์เกษม
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าน้าก่า
57. นายฐิติพงษ์
ถาวงกลาง
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยน้าพุง
58. นายสักกะ
ศิริวัฒนกาญจน์ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดอุดรธานี
59. นายพิภพ
อรุณจินดาวรรณ แทนหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาปุาไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร
60. นายชนก
นาคนิยม
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้าหยาด จังหวัด
สกลนคร
61. นายโคจร
จาปานิล
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัด
อุดรธานี
62. นายชัยพร
ไทยกิ่ง
หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดาริปุาภูเพ็ก
ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร
63. นายสุริยา
คูสกุลรัตน์
(1) หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดาริ
ปุาดงชมภูพานและปุาดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพปุาพื้นที่โครงการ
ปุารักษ์น้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านถ้าติ้ว จังหวัดสกลนคร
64. นายวิกรม
ชูสาย
หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดาริปุาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
65. นายประเสริฐ ทองกุล
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ปุาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ
66. นายพิเชษฐ์
จารัส
หัวหน้าโครงการหมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
67. นายวีระศักดิ์
โพธิศิริ
หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดาริลาห้วยบอง
จังหวัดหนองบัวลาภู
68. นายไพรินทร์
วงค์วันดี
หัวหน้าหน่วยปลูกปุาโนนธาตุ
69. นายกิตติภัค
สารีรัตน์
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
70. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
หัวหน้าสานักงานสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามที่ 2
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายสุรศักดิ์
พิสัยพันธ์
(1) ผู้อานวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุา
(2) หัวหน้าฝุายยุทธการด้านปูองกันและปราบปราม
2.นายวรวิทย์...

-42. นายวรวิทย์
3. นายเกรียงไกร
4. นายณัฐวุฒิ
5. นายปพนวัฒน์

ศรีสาราญ
แก้วอุดม
คาพิลา
ไชยอัครพงศ์

6. นางสาววริศา
7. นางสาวอารีรัตน์
8. นางสาววาปรี
9. นายวุฒิพงษ์
10. นายบดินทร์
11. นายอัศนัย
12. นางสาวนุชวงค์
13. นายวิเชียร
14. นายประสาท
15. นายพูลศักดิ์

ภาประเวช
เข็มเพ็ชร
เสนสิทธิ์
แสนประกอบ
เมธมุทา
นิลพุดซา
สิริบุตรวงค์
จันทรวิเศษ
ไสยาสน์
กางทอง

16. นายสมโภชน์
17. นายรังสรรค์
18. นายบุญญลิต

เที่ยงจิตต์
เหลาภา
จักขุลี

19. นายสุวิทย์
20. นายวรรธน์กฤตย์
21. นายศักดา
22. นายกฤษฎา

เมธมุทา
เจริญสุข
สุขประเสริฐ
สาครวงศ์

23. นายสกล
24. นายสมศักดิ์
25. นายอัครเดช
26. นายชัยพิชิต
27. นายพิษณุ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอดินันต์
2. นางพุทธชาติ
3. นายสุขุม
4. นายเดชกมล

กุลมะลิวัลย์
จันดาวาปี
วงศ์กาฬสินธุ์
สอนสมนึก
ฟูาเลื่อน
ปุริโส
จิตสว่าง
ธรรมโรจน์
บุญสุข

หัวหน้าฝุายบริหาร ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
หัวหน้าฝุายอานวยการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา
หัวหน้าฝุายสารวจรังวัดและแผนที่
หัวหน้าฝุายจัดการพื้นที่ และหัวหน้าฝุายชุมชนสัตว์ปุา
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
หัวหน้าฝุายฝุายบริหารทั่วไป ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
หัวหน้าฝุายงบประมาณและการเงิน
(1) หัวหน้าฝุายวิชาการ (2) หัวหน้าวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหน้าฝุายจัดการทรัพยากรต้นน้า
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ส่วนจัดการต้นน้า
หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้า
หัวหน้าฝุายอานวยการ กลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้าสวนปุาวังแข้
หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
(1) หัวหน้าโครงการปรับปรุงปุาสงวนแห่งชาติปุาดงชมภูพานดงกะเฌอ 1, 2, 3 (2) หัวหน้าศูนย์ปรับปรุงปุาสงวนแห่งชาติที่ 5
(3) หัวหน้าสวนปุาภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุานครพนม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินายูง-น้าโสม
(1) หัวหน้าวนอุทยานน้าตกคอยนาง
(2) หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหน้าวนอุทยานภูผาแด่น
หัวหน้าวนอุทยานบัวบาน
หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ
(1) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุานครพนม
(2) หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดาริ
ปุาห้วยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยหลวง
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยน้าพร้าว
หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ จังหวัดนครพนม
ผู้จัดการฝุายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ สน.8 (ส่องดาว)
เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน
นายช่างสารวจชานาญงาน
นายช่างสารวจชานาญงาน
นายช่างสารวจชานาญงาน

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
5.นางสาววัชราภรณ์...

-55. นางสาววัชราภรณ์ ข่ายคา
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
6. นายเกชา
ชีวาจร
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
7. นายพิภพ
โคตรชมภู
เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
8. นางสาวเอื้อมพร สมปัญญา
นักวิชาการปุาไม้ชานาญการ ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
9. นายพิทักษ์
คาสงค์
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
10. นายชวลิต
อภิหิรัญตระกูล นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
11. นางสาวดวงจันทร์ แสนคา
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา
12. นางพจนา
อัคคะปะชะ นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ
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
18. นายสรไกร
จันทอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนภารกิจและบทบาทของ
หน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช โดยให้แต่ละ
หน่วยงานจัดเสนอบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างปัจจุบันและข้อดีข้อเสีย ซึ่งจะแบ่งโครงสร้างของกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ปุ า และพัน ธุ์พืช ใหม่ สรุ ปทุกส านัก ฯ เสนอควรจะแบ่งภารกิ จตามกลุ่ มปุา คาดว่า ใช้เวลา
ดาเนินการประมาณ 1 ปีครึ่ง
2. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้ไปร่วมบริจาคเงิน
สดจานวน 20,000 บาท ในงานวันอุดรธานีรวมน้าใจให้กาชาดประจาปี 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 0901.3/ว 20924 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ส่งสาเนา
คาสั่งกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 2583/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 10 ราย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 10...

-6ที่ 10 จานวน 1 ราย คือ นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนจัดการต้นน้า
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้มีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการทาหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูผายล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 0901.3/ว 19505 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ส่งสาเนาคาสั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 2419/2557 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ย้าย
ข้าราชการ จานวน 1 ราย คือ นางสาวจุไรรัตน์ พวงศรี นักวิชาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาอุทยาน
แห่งชาติ สานักอุทยานแห่งชาติ ตาแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย คือ นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
และหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 0901.3/ว 20258 ลงวันที่ 13
ตุลาคม 2557 ส่งสาเนาคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 2490/2557 ลงวันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายธนัท บุตรดี นิติกรปฏิบัติการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง ตาแหน่ง
และส่วนราชการที่ย้าย คือ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
2. นายบารมี ศรีระษา นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ตาแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย คือ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.3/ว 20789 ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2557 ส่งสาเนาคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 2560/2557 ลงวันที่ 20
ตุ ล าคม พ.ศ. 2557 เรื่ อ ง ให้ ข้ า ราชการไปปฏิ บั ติ ร าชการ จ านวน 1 ราย คื อ นายสิ ง ขร รั ก ษ์ ม ณี
นักวิชาการปุาไม้ชานาญการ ส่วนควบคุมและปฏิ บัติการไฟปุา สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ให้ไปช่วย
ปฏิบัติราชการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ทาหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.3/ว 20790 ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2557 ส่งสาเนาคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 2561/2557 ลงวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จานวน 1 ราย คือ นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์
นักวิชาการปุาไม้ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ให้ ไปปฏิบัติราชการ
ทาหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุานครพนม
3. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.3/ว 21015 ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2557 ส่งสาเนาคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 2592/2557 ลงวันที่ 24
ตุล าคม พ.ศ. 2557 เรื่ อ ง ให้ ข้าราชการไปปฏิบัติ ราชการ จานวน 1 ราย คือ นายวิทยา ปัญจมาตย์
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ให้มาช่วยปฏิบัติ
ราชการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่อง...

-74.4 เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุดรธานี
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ
จังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว 564 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้เรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และได้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวแล้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสาระสาคัญพอสรุปได้ ดังนี้
1. ได้แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้
1.1 นายอดุล จันทนปุุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
1.2 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
1.3 นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
1.4 นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
1.5 นายสิทธิศักดิ์ คาปฏิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
3. ได้ แจ้ งพระราชบัญญัติการกลั บไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กฎหมาย Undo ให้ทราบ พอสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ Undo สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่
15 ธันวาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 ที่สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
4. ได้แจ้งกาหนดการจัดงานวันเฉลิมฉลองวันชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2557 แต่
จังหวัดจะจัดงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างเวลา 14.00 –
15.00 น. ซึ่งจะได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกส่วนราชการเข้าร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง
5. ได้แจ้งกาหนดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรบริเวณลาน ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรฯ ณ ห้องประชุมทองใหญ่
- ภาคค่า เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
จึงให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
6. ได้แจ้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการให้สวมเสื้อเหลืองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 31
ธันวาคม 2557
7.แจ้งให้ทราบว่า...

-87. แจ้งให้ทราบว่า การจัดงานทุ่งศรีเมืองปี 2557 ห้ ามมีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามสูบบุหรี่ ในบริเวณงาน
8. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสร้างศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นรวมพลัง
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะมีพิธีเปิดศาลฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 จึงขอ
เรียนเชิญทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่ง
9. ได้แจ้งเกี่ยวกับการสนับสนุนการดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี ว่าได้มีการเปิด
จุดประสานงานสภาปฏิรูปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อยู่ที่ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับแจ้งกาหนดเวลา
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใช้เวลา 319 วัน โดยในวันที่ 17 เมษายน 2558 ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ และ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างฯ และในวันที่ 4 กันยายน 2558 เสนอให้
สปช. พิจารณาเห็นชอบ พร้อมกับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณารวม 18 คณะ จึงขอให้ทุกส่วน
ราชการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเสนอความเห็น ขอเสนอแนะในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
10. ได้ เชิ ญชวนทุ กส่ ว นราชการเข้ าร่ วมพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ จตุ รทิ ศเฉลิ มพระพรรษาให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทอดผ้าปุาสร้างวิหาร ที่วัดปุาภูก้อน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยพร้อมเพรียง
กัน ซึ่งจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่ง
11. ได้แจ้งให้ทุกอาเภอเร่งรัดรายงานผลการดาเนินงานโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข โดยให้
รายงานเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เพื่อจะได้รวบรวมรายงานให้กระทรวงมหาดไทย ทราบ
12. ได้แจ้งผลการเบิ กจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 งบประจา ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ 32.09% ส่วนงบลงทุน ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ 1.16%
13. ประธานที่ประชุมได้สั่งการให้ฝุายเลขานุการเพิ่มเติมวาระการประชุมในครั้งต่อไป ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ให้นาผลการดาเนินงาน
มารายงานให้ที่ประชุมทราบทุกเดือน พร้อมปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทากินในเขตพื้นที่
ปุาไม้ สาหรับในเรื่องนี้จะขอความร่วมมือส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา ส่วนอุทยาน
แห่งชาติ และส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อนาข้อมูลไปเสนอต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่อง ขอเชิญ ประชุม คณะท างานเร่ง รัด ติดตามการใช้จ่า ยเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9/2557
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เข้าร่วม
ประชุมคณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 9/2557
เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัด
อุดรธานี สรุปได้ดังนี้
1. ได้ติดตามการแต่งตั้งคณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการ
แจ้งว่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ยังไม่ได้รายงานผลให้คลังจังหวัดอุดรธานี ทราบ
2. ได้ติดตามสถานการณ์ ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ แจ้งว่า
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 7.26 ล้านบาท ทาใบสั่งซื้อ (PO) จานวน
6.63 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.63 ล้านบาท คงเหลือ 6.63 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 8.68
ซึ่งผู้อานวยการ...

-9ซึ่งผู้อานวยการส่วนอานวยการ ได้ชี้แจงว่า งบประมาณที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีทั้งหมด 7 รายการ เป็น
จานวน 7.26 ล้านบาท ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 2,390,800 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่น
แปดร้อย บาทถ้วน) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 5 รายการ จานวน 4,878,530 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากผู้รับจ้างดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และในจานวนนี้สัญญาได้สิ้นสุดลง
ไปแล้ ว 2 รายการ ตามสั ญ ญาที่ 14/2556 หมดสั ญ ญาในวั น ที่ 12 ธั น วาคม 2556 และสั ญ ญาที่
15/2556 หมดสัญญาในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทาการหน่วยพิทักษ์ปุาในเขต
อุทยานแห่งชาติ ภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล ตามลาดับ และสัญญาเลขที่ 8/2557 หมดสัญญาวันที่
15 มีนาคม 2558 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม สูง 1.60 เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เส้น ระยะทาง 20 กิโลเมตร
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล ซึ่งที่ประชุมได้แนะนาว่า กรณีสัญญาที่ 14/2556 และ 15/2556 ได้หมด
สัญญาไปเป็นเวลานานแล้ว ผู้รับเหมายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จและถูกปรับทุกวัน จะทาให้มีปัญหางบประมาณ
ที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอในการใช้เป็นค่าปรับ หรือไม่คุ้มค่า อาจทาให้ผู้รับเหมาทิ้งงานได้ จึงขอให้สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 10 เร่งรัดติดตามผลการก่อสร้าง ทั้ง 3 สัญญา โดยด่วน หากมีปัญหาในการบริหารสัญญาให้หารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน และส่วนอานวยการได้ดาเนินการแจ้งเวียนให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและเร่งรัดการ
ดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
ส าหรั บ สรุ ป ผลการเบิ กจ่ า ยเงินงบประมาณปี 2558 เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิ กายน 2557
ได้เ บิ กจ่ ายแล้ ว 27.29 % ซึ่งคาดว่ าเมื่ อสิ้ น ไตรมาสแรกจะเป็นไปตามที่ก รมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ปุ า
และพันธุ์พืช กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.6 เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารและช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
หนั ง สื อ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ปุ า และพั น ธุ์ พื ช ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส 0910.11.2/21968 ลงวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2557 ส่งสาเนาคาสั่งกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
บริ การและช่ว ยเหลื อนั ก ท่องเที่ย วในอุทยานแห่ ง ชาติช่ว งเทศกาลท่องเที่ ยว เพื่ อให้ ดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านกาลังพล ยานพาหนะ การสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์เตือนภั ย
กู้ภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่ออานวยความสะดวก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกาชับเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านบริการนักท่องเที่ยวแต่งกายในชุดเครื่องแบบรหัส
2/1 หรือชุดที่อุทยานแห่งชาติกาหนดที่มีตราสัญลักษณ์ และติดปูา ยชื่อกากับให้มีความพร้อมเพรียง มีจิต
บริการ ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยดี และสุภาพกับนักท่องเที่ยว
2. ให้ ร ายงานข้ อ มู ล การนั น ทนาการและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในเรื่ อ งของยานพาหนะ จ านวน
นักท่องเที่ยวการเกิดภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ และปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวรวมทั้งข้อมูลงบประมาณและแผนงาน
ในเรื่องเงินรายได้ให้ครบถ้วนทุกวัน ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 – 6 มกราคม
2558 และช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2558 โดยนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ภายในวันถัดไป ก่อนเวลา 09.00 น.
3. ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับแจ้งเหตุรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร การขอความ
ช่วยเหลือ...

- 10 ช่วยเหลือต่าง ๆ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน รหัสสัญญาณเรียกขานวิทยุ จัดทาแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
ติดไว้บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือที่ทาการอุทยานแห่งชาติ และจัดให้มีหน่วยกู้ภัยอย่างน้อย 1 จุด
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 6 นาย พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ กู้ภัย และประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ด าเนิ น งานด้ า นการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ รั ก ษาความปลอดภั ย และอั ค คี ภั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยส่วนอุทยานแห่งชาติ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 10 เป็นประธาน
4. ให้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว กรณีเหตุฉุกเฉินและการเกิดภัยพิบัติ/อุบัติเหตุในพื้นที่
รั บ ผิ ดชอบให้ ท ราบตามล าดั บ ชั้ น โดยทั น ที ทางโทรสารหมายเลข 02 579 7504 หรือ แจ้ งเจ้ าหน้ า ที่
ประสานงาน นางสาวศิวพร เพ็ชร์รุ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 086 067 3582
5. ให้ รายงานผลการดาเนินงานในช่ว งเทศกาลวันปีใหม่และช่วงวันหยุดสงกรานต์ให้ สานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ทราบภายในวันที่ 8 มกราคม 2558 และ 20 เมษายน 2558 ตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.7 เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสาหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะในวัน
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่คืนความสุขคนไทยในอุทยานแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลประจาปี พ.ศ. 2558
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ประกาศกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ปุา และพันธุ์พืช ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ยกเว้น
ค่ า บริ ก ารเข้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ส าหรั บ บุ ค คลชาวไทย และยานพาหนะในวั น ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่
คืนความสุขคนไทยในอุทยานแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล ประจาปี พ.ศ. 2558 โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยว และพัก
อาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 6 ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสาหรับ
บุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 โดยกาหนดให้
ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ ศึ ก ษา เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนด้ า นนั น ทนาการและการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ โดยให้ อ ยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ในการรองรับได้ของจานวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ และปัญหาอุปสรรค
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทราทิพย์ หัวหน้ากลุ่ม งานกฎหมาย เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุก
รุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเ ก็ต เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย และความถูกต้องของเอกสารการครอบครองที่ดินและพยานหลักฐานต่าง ๆ ของการออกเอกสาร
สิทธิ์และอื่น ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ตามคาสั่งคณะทางานดังกล่าว ของ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 รวม 4 ราย คือ
1. นายณรงค์ฤทธิ์ จันทราทิพย์ เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน หัวหน้าคณะทางาน
2. นายธงชัย
นาราษฎร์
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ
คณะทางาน
3.นายสุขุม...
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ธรรมโรจน์
นายช่างสารวจชานาญงาน
คณะทางาน
4. นายเดชกมล บุญสุข
นายช่างสารวจชานาญงาน
คณะทางาน
ซึ่งคณะทางานได้เดินทางไปปฏิบัติงานตามคาสั่ง แล้ว โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความ
ถูกต้องของเอกสารการครอบครองที่ดินและพยานหลักฐานต่าง ๆ ของการออกเอกสารสิทธิในอุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ จังหวัดภูเก็ต และข้อเท็จจริงในพื้นที่ ทั้งตาแหน่งแปลงที่ ดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในแปลง
แล้วบางแห่งแต่เนื่องจากหลักฐานเอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่อในเดือน
ธันวาคม 2557 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ว่าที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วน
อนุรักษ์สัตว์ปุาเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
1. กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ
1.1 ตรวจสอบ อนุญาตการครอบครองและติดเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ปุาที่รับแจ้งการ
ครอบครอง โดยออกหนังสือรับรองให้ครอบครองซากของสัตว์ปุาสงวนและซากของสัตว์ปุาคุ้มครองไปแล้ว ใน
ปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งหมด 9 ราย สาหรับในปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
2557) ยังไม่มีการออกหนังสือรับรองแต่อย่างใด ซึ่งการปฏิบัติงานในการตรวจสอบซากสัตว์ปุามีขั้นตอน ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบ ตามที่ได้รับแจ้งไว้
2) วัดขนาด จดบันทึกรายละเอียด ตาหนิ ที่พบ
3) ติดเครื่องหมาย (สติกเกอร์)
4) ออกหนังสือรับรอง
1.2 ตรวจสอบการขออนุญาตกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา
1) ในปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557) ได้ออกใบอนุญาตให้
เพาะพันธุ์สัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครอง (สป.9) จานวน 1 ราย
2) ในปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557) ได้ออกใบอนุญาตให้
ค้าสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) จานวน 15 ราย
3) ในปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557) ได้ออกใบอนุญาตให้มีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) จานวน 41 ราย
1.3 ติดตามและตรวจสอบกิจการและสัตว์ปุาที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์
สัตว์ปุา ได้ออกติดตามและตรวจสอบเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
2. กิจกรรมงานปูองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ปูองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ ได้ออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปูองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ และต้องตรวจสอบสัตว์ปีกเพื่อปูองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ด้วย
3. ภารกิจอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือสัตว์ปุา เมื่อศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชากร
ด้านสัตว์ปุาสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้รับแจ้งเหตุก็จะออกไปช่วยเหลือ ดูแลรักษาสัตว์ปุาในเบื้องต้น
และนาส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับไปดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายทวีป...

- 12 นายทวีป คาแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การปู องกัน ปราบปรามการลั กลอบตัด ไม้ พะยู ง เข้ มงวดมากขึ้ น โดย 2 เดื อนที่ผ่ านมา
(ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557) จึงไม่มีคดีการลักลอบตัดไม้และการบุกรุกพื้นที่เลย
2. การร่วมประชุมกับจังหวัดบึงกาฬ ในเรื่องจ่ายค่าชดเชยการปลูกไม้ยางพารา
3. เรื่องช้างปุาได้คอยติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้มีออกมาหาอาหารกินพืช ผล ของราษฎรบางส่วน
4. หากบุคคลใดจะไปศึกษางานวิจัย หรือพักแรม ต้องขออนุญาตที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช เพื่ออนุญาตก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อานวยการส่วนอานวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการ
สร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมใจกันส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทุก
วันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
2. การรายงานอาวุธปืน ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานการใช้อาวุธปืนให้ส่วนอานวยการภายใน
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า กรม
อุทยานแห่งชาติ ขอให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตด้วย กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช จึงได้กาหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สรุปดังนี้
1. ด้านการรักษาความปลอดภัย ปูองกันและบรรเทาอุบัติภัยในแหล่งท่องเที่ยว ให้สารวจจุด
เสี่ยงอันตรายของแหล่งท่องเที่ยว วัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
กาหนดบริเวณการทากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อย่างชัดเจน จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก และมีการปฐม
พยาบาลในเบื้องต้น พร้อมจัดทาสถานที่ให้เหมาะสม ปูายเตือน ข้อแนะนา ให้ดี กรณีเกิดฝนตกไม่ควรอนุญาต
ให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวจุดเสี่ยง
2. การจั ดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นในอุทยานแห่ งชาติ จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจตราเพื่ออานวยความสะดวก โดยเฉพาะยามวิกาล และกาหนดเวลาเข้า – ออก บ้านพักให้เหมาะสม
ปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อมให้ ส ะดวกในการดูแลความปลอดภั ย ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ให้ มีความพร้อมในการ
ตรวจค้น และจับ กุม การกระทาผิ ดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชาสั มพันธ์เบอร์โทรศัพท์ที่จาเป็น และ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉิน หากเกิดเหตุได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการโดยทันที พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมาย และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
จึงขอกาชับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สาหรับ
รายละเอียดได้แจ้งเวียนให้ทราบและปฏิบัติแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ประธาน...

- 13 ประธาน แจ้งให้ทราบว่ากรณีหน่วยงานภาคสนามของบประมาณจากหน่วยงานราชการ
ภายนอก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ขอให้ทาหนังสือขออนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
สาหรับรายละเอียดขอให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ชี้แจงด้วย
นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด เรียนให้ที่ประชุม
ทราบว่า หากหน่วยงานภาคสนามได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น กรณีมีสิ่งก่อสร้าง
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องขอความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ก่อนดาเนินการ
หากอยู่ในพื้นที่วนอุทยาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติก็ต้องขออนุมัติกรมปุาไม้ และต้องดาเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติของกรมปุาไม้กาหนด
ประธาน ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เสร็จสิ้นตามแผนงานและเปูาหมายที่กาหนดไว้
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ขอเพิ่มเติมว่า หากหน่วยงานใด
ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างด้วยว่ า
จัดทาในพื้นที่ใด (พื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ) เพื่อการดาเนินงานให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กาหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และระเบียบกาหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว โดย
อธิบดีมอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรั กษ์เป็นคนรับรองแบบแปลนพร้อมผู้อานวยการส่วน
อุทยานแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารแนบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องเสนอขออนุมัติดาเนินการจากอธิบดี
กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ปุ า และพันธุ์พืช ต่อไป ส าหรับกรณีในพื้นที่ปุาสงวนแห่ งชาติต้องขออนุมัติจาก
กรมปุาไม้ โดยหลักเกณฑ์และระเบียบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมปุาไม้กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบปฏิบัติ
นายโนรี ตะถา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนองหานกุมภวาปี รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. การก่อสร้างอาคารสานักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโนนสา ตาบล นาม่วง
อาเภอประจั กษ์ศิ ล ปาคม จั งหวัด อุดรธานี อยู่ห่ า งจากพื้นที่ ห นองหานกุ ม ภวาปี ประมาณ 1 กิโ ลเมตร
เนื่องจากพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนองหานกุมภวาปี ส่วนมากเป็นพื้นที่น้า จึงได้ไปสร้างที่สาธารณประโยชน์
แห่งนี้
2. รายงานการขุดลอกหนองหานกุมภวาปี มีสัญญา 3 ปี จะครบสัญญาในเดือนเมษายน 2558
และการดาเนินงานแล้ว 15 % การกาจัดพืชน้า 3,000 – 4,000 ไร่ ทาให้มีผลกระทบต่อพืชน้าในพื้นที่
หนองหานกุมภวาปี แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของพืชน้ายังคงสภาพไว้อยู่ มีพื้นที่ทะเลบัวแดงประมาณ 5,000 ไร่
ช่วงนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวมีประชาชนไปเที่ ยวทะเลบัวแดงมาก ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีงาน
เทศกาลวิวาห์ ล้านบัว ที่ทะเลบัวแดง ซึ่งจัดกิจกรรมทุกปีต่อเนื่องการดาเนินงานร่วมกับหอการค้าอุดรธานี
องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
นายทวีป คาแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว รายงานข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง การรุกปุาดงภูวัว โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว หัวหน้าหน่วยปูองกัน
รักษาปุาที่ นค.4 (เซกา) หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ นค.6 (บึงกาฬ) สนธิกาลังทหาร ตชด. และเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองเข้าตรวจสอบพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงภูวัว ซึ่งเป็นแปลงปลูกปุาเฉลิมฯ บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ 5
และบ้านภูสวาท หมู่ 6 ตาบลหนองเดิ่น อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ถูกนายทุนใช้รถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นที่
จานวน 36 ไร่ เพื่อก่อสร้างบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ต ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดนายทุนไหวตัวขนย้าย
รถและเครื่องจักร...

- 14 รถและเครื่องจักรหลบหนีไปได้ เบื้องต้นพอรู้ตัวนายทุนรายนี้แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้ง
พนักงานสอบสวน สภ.บุ่งคล้า เพื่อสืบสวนสอบสวนดาเนินคดีต่อไป และได้รายงานสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 10 เพื่อทราบแล้ว
นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับ
รายงานว่าในพื้น ที่บ้ านนาโนนไทย มีการบุกรุกพื้นที่ประมาณ 400 – 500 ไร่ ขณะนี้กาลั งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าอยู่ในพื้นที่ใดรับผิดชอบ ในพื้นที่นี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
มาตรวจเยี่ยมทุกปี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการดาเนินงานเร่งรัดตรวจสอบโดยด่วน หากพบการ
กระทาผิดกฎหมายให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ์ บุญสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)
(นายวิทยา ปัญจมาตย์)
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส
ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการส่วนอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

