รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนาฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมอาคารบูรพาจารยอนุสรณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
----------------------ผูมาประชุม
1. นายพูลศักดิ์
ศุภเจียรพันธ
(1) ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
(2) หัวหนาศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ประธานที่ประชุม
2. นายจารีตร
อินทรชัยศรี
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
3. นายพิน
สุขหลอ
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
4. นายทวี
แกวพวง
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
5. นายปญญา
โคตรแสนลี
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
6. นายสิรวิชญ
ภูรินทรพีกุล
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
แทนผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
7. นายวิทยา
ปญจมาตย
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
8. นายลือชัย
แมนโชติ
(1) ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพระราชดําริ
และกิจการพิเศษ
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
9. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท (1) หัวหนากลุมงานวิชาการ
(2) หัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตรจังหวัด
10. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
11. นายสุรศักดิ์
พิสัยพันธ
หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
12. นายวรวิทย
ศรีสําราญ
หัวหนาฝายบริหาร สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
13. นายวิษณุ
กุมภาว
หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
14. นายเกรียงไกร แกวอุดม
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
15. นายวิเชียร
ศรไพบูลย
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
16. นายภัทรนันท คลื่นแกว
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
17. นายกรทอง
นันทะเสนา
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นทีป่ าอนุรักษ
18. นายณัฐวุฒิ
คําพิลา
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
19. นายธงชัย
นาราษฎร
(1) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอุทยานแหงชาติ
(2) หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
20. นายฤทธิรงค
อรุณเดชาวัฒน หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
21.นายณัฐยศ...

-221. นายณัฐยศ
22. นางสาววาปรี
23. นายอภิชิต
24. นางจุฑารัตน
25. นางศิริพร
26. นางสุภาวดี
27. นายวิเชียร
28. นายวิสัน
29. นายประสิทธิ์
30. นายพิชัย
31. นายพูลศักดิ์
32. นายประสาท
33. นายกมลภู
34. นายมานพ
35. นายสุชาติ
36. นายสมโภชน
37. นายปฐมพร
38. นายวิรัช
39. นายเริงฤทธิ์
40. นายทองสุข
41. นายจิตรกร
42. นายจันทร
43. นายสมเกียรติ
44. นายณรงค
45. นายศิริวัฒน
46. นายวิมล
47. นายรังสรรค
48. นายสมคิด
49. นายบุญญลิต
50. นายชํานาญ

ชัยชนะทรัพย
เสนสิทธิ์
วิภูษิตสมบูรณ
วัยกิจ
สุมมาตย
มณีรักษ
จันทรวิเศษ
กุดแถลง
พุทธบูชา
วัชรวงษไพบูลย

หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
(1) หัวหนาฝายวิชาการ (2) หัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
(1) หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
(2) หัวหนาโครงการเยาวชนพิทักษไพร
กางทอง
(1) หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ 1, 2, 3 (2) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติที่ 5
(3) หัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
ไสยาสน
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
โคตรรัตน
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
เพ็งพูน
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
ศิริ
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
เที่ยงจิตต
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
สมจิตต
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
หิรัญพฤกษ
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู
คําวันดี
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาสกลนคร
กันยาทอง
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม
อุปพงษ
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
ทาจันทร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูพาน
จันทรตรี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นทีล่ ุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
ภักดิ์สรสิทธิ์
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
ศรีสาผา
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ
จังหวัดนครพนม
อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน
เหลาภา
หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
อุตรนคร
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
จักขุลี
(1) หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง
(2) หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ อด.6 (หนองแสง)
นามแสง
หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
51.นายวรรธนกฤตย...

-351. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
52. นายชัยวัตต
หัศกรรจ
53. นายทวีป

คําแพงเมือง

54. นายวิเศษศักดิ์
55. นายโนรี
56. นายสกล
57. นายสุวรรณ
58. นายชัชวาล
59. นายสมศักดิ์
60. นายฐิติพงษ
61. นายสักกะ

วิเศษโวหาร
ตะถา
กุลมะลิวัลย
ปณิทานะโต
นามแสง
จันดาวาป
ถาวงกลาง
ศิริวัฒนกาญจน

62. นายสุริยา

คูสกุลรัตน

63. นายวิกรม

ชูสาย

64. นายพิเชษฐ

จํารัส

65. นายวีระศักดิ์

โพธิศิริ

66. นายชัยพิชิต
สอนสมนึก
67. นายพิษณุ
ฟาเลื่อน
68. นายกิตติภัค
สารีรัตน
69. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. นายนาวิน
มุขกัง

2. นายปพนวัฒน

ไชยอัครพงศ

3. นางสาววริศา

ภาประเวช

หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
(1) หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุ
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาปาเกากลอย-นากลาง 1, 2, 3
(3) หัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
(1) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
(2) หัวหนาสวนปาภูทอก สวนปาภูลังกา
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดอุดรธานี
(1) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ
ปาดงชมภูพานและปาดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาพื้นที่โครงการ
ปารักษน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานถ้ําติ้ว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
(1) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอร
(2) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
(3) หัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราว-แกงไก
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ และหัวหนาฝายคุมครองสัตวปา
สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
4.นางสาวอารีรัตน...

-44. นางสาวอารีรัตน
5. นายวุฒิพงษ
6. นายบดินทร
7. นายอัศนัย
8. นางสาวนุชวงค
9. นางกษมา
10. นายโสภณ
11. นายปญญา
12. นายสนอง
13. นายพิเชษฐ
14. นายพันธยศ
15. นายศักดา
16. นายสุวิทย
17. นายภูวนัย
18. นายกฤษฎา

เข็มเพ็ชร
แสนประกอบ
เมธมุทา
นิลพุดซา
สิริบุตรวงค
นาราษฎร
ศรีสมเกียรติ
ติดมา
แกวอําไพ
สุขสบาย
กีรติพงศศักดา
สุขประเสริฐ
เมธมุทา
ภูมิภัทรไนย
สาครวงศ

19. นายชลิต
20. นายพิษณุ
21. นายอัครเดช
22. นายนพดล
23. นายชนก

ลี้ตระกูล
วงษเกษม
วงศกาฬสินธุ
แกวคําไสย
นาคนิยม

24. นายโคจร

จําปานิล

25. นายชัยพร

ไทยกิ่ง

26. นายประเสริฐ

ทองกุล

27. นายไพรินทร
ผูเขารวมประชุม
1. นางพุทธชาติ
2. นายสุขุม
3. นายเดชกมล
4. นายภานุเทพ
5. นายครรชิต
6. นายพิภพ

วงควันดี
จิตสวาง
ธรรมโรจน
บุญสุข
ธุวานนท
หิรัตนพันธุ
โคตรชมภู

หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ํา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา
หัวหนาวนอุทยานวังสามหมอ
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
หัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
(1) หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนม
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ
ปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัด
สกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นายชางสํารวจชํานาญงาน
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนอนุรักษสัตวปา
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
7.นางสาวเอื้อมพร...
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นักวิชาการปาไมชํานาญการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
8. นายพิทักษ
คําสงค
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
9. นายชวลิต
อภิหิรัญตระกูล นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
10. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
11. นายรังสรรค
ปตถะเมฆ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอุทยานแหงชาติ
12. นางวราภรณ
บุญสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สวนอํานวยการ
13. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สวนอํานวยการ
14. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สวนอํานวยการ
15. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สวนอํานวยการ
16. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1 สวนอํานวยการ
17. นายสรไกร
จันทอง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดทํ าเอกสารใบสําคัญ หากมีการแก ไขขอใหใชปากกาแกไขแลว เซ็นกํากับการแกไข
ไมควรใชปากกาลบคําผิด หรือจะแกไขโดยการเปลี่ยนแปลงเอกสารใหม
2. ดวยอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดอนุมัติใชไมพะยูงของกลางที่ตกเปน
ของแผนดิน ปจจุบันเก็บรักษาไวที่หนวยงานในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 7 9 และ 10 ใหกับกรม
ยุทธโยธาทหารบก สําหรับใชในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1
7 9 และ 10 จะตองเปนหนวยงานขนยายไมพะยูงดังกลาวใหกับกรมยุทธโยธาทหารบก เพื่อนําไปแปรรูป ณ
อูบกพหลโยธิน สวนอุตสาหกรรมไมวังนอย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง การดําเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทสจ.)
นายวิ ท ยา ป ญ จมาตย ผู อํา นวยการส ว นอํ า นวยการ เรี ย นให ที่ป ระชุ ม ทราบว า ตามที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม (รมว.ทส) ได เ ห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง กรอบ
ดําเนินงาน และแนวทางการดําเนิน งานของ ทสจ. จากผลการหารือระหวาง รมว.ทส. ผูบ ริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) และผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
(ทสจ.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ซึ่ง รมว.ทส. ไดมอบนโยบายดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากร...

-6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ให ทสจ. 76 จังหวัด และผูบริหารภายใน ทส. ทราบ และ
ถือปฏิบัติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เพื่อใหทุกหนวยงานไดดําเนินการตามนโยบาย
ของ รมว.ทส. ที่เนนย้ําให ทสจ. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทน ทส.ในสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สป.ทส.) จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการในระยะเรงดวน ดังนี้
1. สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.)
1) ปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ สป.ทส. ที่กําหนดให ทสจ. เปนราชการสวนภูมิภาค
2) ให ข อเสนอแนะต อแผนการดํ าเนิ นงานของหน วยงานสั งกั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
3) จั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มระดั บ จั ง หวั ด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานรวมกั บ
หนวยงานภายใน ทส. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานภายใน ทส. ระดับจังหวัด (รายป) โดย
เริ่มตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4) จัดทําหองปฏิบัติการ (Operation Room) และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่ดําเนินการในพื้นที่ จังหวัด เพื่อนํ าเสนอความก าวหนาในหองปฏิบั ติการรวมทั้งรายงานให
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปกท.ทส.) และ รมว.ทส. ทราบเปนระยะ
5) ดํ าเนิ น การขั บ เคลื่ อนนโยบายหลั ก 3 ด าน ได แก ด านการจั ด การทรั พยากรป าไม
สัตวปาและที่ดิน ดานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และดานการบริหารจัดการน้ํา โดยสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) เกี่ยวของคือดานการจัดการทรัพยากรปาไม สัตวปาและที่ดิน และดาน
การบริหารจัดการน้ํา
6) รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและป ญ หาอุ ป สรรค (ถ า มี ) เสนอปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุกวันที่
25 ของเดือน
2. หนวยงานสังกัด ทส.
1) กํากับ และแจงหนวยงานที่ตั้งในสวนภูมิภาคเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบาย
รมว.ทส ที่มอบหมายให ทสจ. ปฏิบัติราชการในฐานะผูแทน ทส. ในสวนภูมิภาค
2) จัดสงขอมูลสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนปจจุบัน จําแนกราย
จังหวัดให ทสจ. โดยจัดทําทั้งเอกสารสรุปและแผนที่แสดงฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรายประเภท (ตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน)
3) จัดสงขอมูลแผนงานโครงการ วงเงินงบประมาณ และแผนปฏิบัติ งานรายจังหวัด ให
ทสจ. พรอมทั้งสําเนารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานให ทสจ. ทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2558
4) มอบหมายหนวยงายที่ตั้งในสวนภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินงานรวมกับ
ทสจ. ในการตัดทําแผนปริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 25592564 และแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน (รายป) โดยเริ่มตนในปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนงานโครงการ การกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน และการจัดตั้งงบประมาณประจําป
รายจังหวัด...
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ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดดวย
5) มอบหมายหนวยงานที่ตั้งในสวนภูมิภาค ประสานและสนับสนุน ทสจ. ในการจัดทํา
หองปฏิบัติการ (Operation Room) และการนําเสนอขอมูลของหนวยงานตางๆ และรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของหนวยงานใน Operation Room ดังกลาว
6) หนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายหลัก 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการทรั พยากรปาไม
สัตวปาและที่ดิน ดานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และดานการบริหารจัดการน้ํา มอบหมาย
ผูอํานวยการสํ านั ก /กอง หรื อระดั บ ผู อํานวยการส ว น เพื่ อประสานความร วมมื อกั บ ทสจ. เพื่ อขั บ เคลื่ อน
นโยบายหลักดังกลาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในจังหวัด
โดยสวนอํานวยการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ไดแจงเวียนเพื่อปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของแลว
และตามหนั ง สื อ สั่ ง การดั งกล า ว จึ ง ได จั ด ทํ าคํ าสั่ ง ที่ 36/2558 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2558 แจ ง
เจาหนาที่ 1 – 6 เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. จังหวัดอุดรธานีมอบใหผูอํานวยการสวนอํานวยการ
2. จังหวัดหนองบัวลําภูมอบใหผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
3. จังหวัดสกลนครมอบใหผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
4. จังหวัดนครพนมมอบใหผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
5. จังหวัดบึงกาฬมอบใหผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
6. จังหวัดหนองคายมอบใหผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
โดยมอบเจาหนาที่ 1 – 6 ดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว เพื่อเปนผูแทนในการปฏิบัติงานรวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจั งหวัด และเขารวมประชุ มแทนเป นประจําทุ กเดือน และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะมีหนังสือสั่งการมาอีกครั้ง
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ ขอเรียนวา หากพื้นที่รับผิดชอบ
คาบเกี่ยวกับจังหวัดอื่นที่ไมมีในคําสั่ง เชน อุทยานแหงชาติภูผายล รับผิดชอบจังหวัดกาฬสินธุพื้นที่บางสวน จะ
ดําเนินการอยางไร
นายวิทยา ปญจมาตย ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา หากเปน
พื้นที่คาบเกี่ยวรับผิดชอบหลายจังหวัด เห็นควรสําเนาขอมูลที่เกี่ยวของแจงจังหวัดนั้นทราบดวย และจะให
ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล จัดทําขอมูลเปนรายจังหวัดสรุปใหผูอํานวยการสวนทุกจังหวัดทราบ เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการประสานงานดวย
ประธาน ขอใหผูแทนแตละจังหวัดใหความรวมมือในการประสานงานจัดทําขอมูล เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.2 เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายใน
นายวิทยา ปญจมาตย ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ดวยจังหวัด
สกลนครไดสงผูตรวจสอบภายในจังหวัด เขาตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร ประจําป
งบประมาณ 2557 ดานการดําเนินงาน (Performance Audit) โครงการจัดการทรัพยากรปาไมแบบบูรณา
การเพื่อการอนุรักษอยางยั่งยืน กิจกรรม การกอสรางฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) ในเขตพื้นที่ตนน้ําลําธาร
และปาเพื่อการ...
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บาท เขาตรวจสอบหนวยดําเนินการ จํานวน 4 หนวย คือ อุทยานแหงชาติภูพาน อุทยานแหงชาติภูผ ายล
หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง และโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพานจังหวัดสกลนคร
ขอตรวจพบที่ 1 ผลผลิตของโครงการมีความเสี่ยงที่อาจสงผลใหไมบรรลุวัตถุประสงค
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความตอเนื่องจนเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคการฟนฟูปาตนน้ํา และ
เกิดความคุมคา หนวยตรวจสอบภายในมีขอเสนอแนะหนวยรับตรวจ ดังนี้
1. พื้นที่ที่มีฝายถาวรชํารุด ควรดําเนินการซอมแซมใหสามารถใชงานไดเพื่อยืดอายุการใชงานฝาย
เพื่อมิใหฝายเสียหายไปมากกวาเดิม และควรสํารวจขอ มูลฝายในจุดอื่นเพิ่มเติมที่อาจมีการชํารุดจําเปนตอง
ซอมแซม
2. เพื่อใหเกิดความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดกับเงินงบประมาณที่ลงทุน ควรมีการจัดทําแผน
หลักในการพัฒนาและฟนฟูลุมน้ําพุง แหลงน้ําสําคัญ แนวทางการบริหารจัดการฝายและบริเวณพื้นที่สรางฝาย
แนวทางการบํารุงรักษาฝายตนน้ําที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน/ราษฏรในพื้นที่ ในลักษณะ “รวมคิด รวม
ทํา รวมรับผิดชอบ รวมประเมินผล” รวมถึงการประสานงานกับแนวรวมอื่นๆ เชน อําเภอ องคการบริหารสวน
ตําบล เครือขาย และองคกรเอกชนที่มีนโยบายสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการ
ฟนฟูปาตนน้ํา รวมทั้งการกําหนดแนวทางการจัดเก็บขอมูลเพื่อติดตามผลอยางเปนรูปธรรม
3. ในโอกาสต อไปการจั ด ทํ าโครงการ/กิ จ กรรม ที่มีลั กษณะเดีย วกั น ควรจั ด ทํ ารายละเอี ย ด
โครงการใหมีขอมูลพื้นฐานอางอิง ครบถวน พื้นที่เปาหมายควรระบุชื่อลําหวยสาขา/รองหวยไวในโครงการ และ
มีแผนที่หวยสาขา/รองหวยในแตละพื้นทีแ่ นบเปนรายละเอียดประกอบการพิจารณาดวย
ขอตรวจพบที่ 2 การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
จากการตรวจเอกสาร พบวาหนวยรับตรวจปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ สํานั กนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะ
1. วางแผนจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ กําหนดรายละเอียดของงาน กําหนดเวลา เตรียมความ
พรอมของบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในงานที่ตองปฏิบัติ ศึกษาทําความเขาใจกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ
2. กํากับดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
และระมัดระวังในการปฏิบัติงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด เพื่อให
การบริหารพัสดุและการเบิกจายเงินตามโครงการเปนไปอยางเครงครัด เพื่อใหการบริหารพัสดุและการเบิก
จายเงินตามโครงการเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิผลและประหยัด
3. วัสดุที่จะจัดซื้อเพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการ ควรจัดใหมีการควบคุม ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ดังกลาวขางตน
4. งานที่หนวยรับตรวจดําเนินการเอง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 15 คือตองแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
การปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง ทั้งนี้ รายงานของผูควบคุมงาน
นอกจากรายงานจํานวนฝาย พรอมรหัส ตําแหนงพิกัดฝายที่ไดแลว ควรแนบภาพพรอมคําอธิบายใตภาพอยาง
ชัดเจน ตามลําดับขั้นตอนของงาน ตั้งแตเริ่มงาน และงานแลวเสร็จดวย
สําหรับ...
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มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.3 เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนประจําป พ.ศ. 2557
นายวิทยา ปญจมาตย ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา เรื่อง รายงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนประจําป พ.ศ. 2557 ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 4 โครงการ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอน อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
3. โครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัดสกลนคร
4. โครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
ผลการตรวจสอบ
1. แผนงานและงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
1. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ควรระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินงาน
และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินงานแตละขั้นตอน รวมทั้งเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
โดยกําหนกิจกรรมยอยวาจะทํางานหรือกิจกรรมใด ภายใตงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน โดยคํานึงถึงประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และความคุมคาของภารกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 9
2. ควรพิจารณากําหนดเปาหมายของปริมาณงานซึ่งเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของงานหรือ
กิจกรรมใหชัดเจนและเหมาะสม โดยเกณฑที่ใชตองสามารถวัดไดจริง สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
และทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. ใหทุกหนวยงาน/โครงการ จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรแยกเปนแตละงาน
ที่ปฏิบัติ เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชจายงบประมาณของแตละกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับงานที่
ปฏิบัติ และเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน
2. การเบิกจายเงินงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
1. การปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงาน/โครงการ ตามคําสั่ง ถือเปนการปฏิบัติราชการปกติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาหรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ ไมสามารถนํามาเบิกคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปปฏิ บั ติ ร าชการได จะเบิ กค าใช จ ายในการเดิ น ทางไปราชการได ในกรณี ออกนอกพื้ น ที่ ตั้ งสํ านั กงานของ
โครงการฯ/หนวยงาน
2. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรียกเงิน จํานวน 115,380 บาท คืนนําสงคลังเปนเงินรายได
แผนดิน และใหตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
ของทุกหนวยงานในสังกัด หากมีการเบิกคาใชจายในลักษณะเดียวกัน ขอใหเรียกเงินคืนแลวนําสงคลังเปนเงิน
รายไดแผนดิน
3. ในคราวต อไป การเบิกจายงบประมาณ ควรพิ จารณาให เหมาะสมสอดคล องกั บงานที่
ปฏิบัติตามแผน สําหรับคาใชสอยและวัสดุ ควรเบิกใหเหมาะสมสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติและมีจํานวนเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน กิจกรรม/โครงการ
3.ผลการปฏิบัติงาน...

- 10 3. ผลการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงาน/โครงการ ควรมีการกําหนดแผนงานขึ้นใหม และไมควรซ้ําซอนกับแผนงาน
โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม โดยเปนการจางงานหรือการปฏิบัติงานใหเกิดเนื้องานหรือชิ้นงานที่
เปนประโยชนแกราษฎรกลุมเปาหมาย เพื่อใหผลการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
2. หนวยงาน/โครงการ ตองมีการจัดเก็บขอมูลหลักฐานประกอบการตรวจสอบและอางอิง
ผลการปฏิบัติงานของแตละแผนงาน กิจกรรม/โครงการ และใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหประเมินผล
ความสํ าเร็จ ในการดําเนินงาน รวมทั้งป ญหาและอุป สรรคที่ เกิดขั้ น เพื่ อเปน ฐานข อมูลในการวางแผนหรื อ
หาแนวทางปองกันแกไขและบํารุงตอไป
ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล
ขอเสนอแนะ การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายเงิน (แบบ อส.201 และ อส.204)
ควรระบุพื้นที่ดําเนินการ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุฯ หรือเขตหามลาสัตวปาใด เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและกอใหเกิดประโยชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธาน การเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานขอแตละหนวยงาน ควรจะมีรูปถายประกอบชัดเจน
ครบถวนดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.4 เรื่ อ ง รายงานผลการประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงาน รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา นายอําเภอ จังหวัดอุดรธานี
นายวิทยา ปญจมาตย ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบดังนี้ ตามที่ได
มอบหมายใหผูอํานวยการสวนอํานวยการ เขารวมประชุม หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา นายอําเภอ จังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 12/2557 โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานในที่ประชุม ซึ่งสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
1. ที่ประชุมไดแนะนําขาราชการ/ผูบริหาร ที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้
1.1 นายสุพจน วงศพรหมทาว ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
1.2 นางพัฒนา พันธุฟก
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
1.3 นายวสันต วัฒนศิริ
สรรพากร ภาค 10
1.4 นายวิจักรณ รัตนสุวรรณ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
2. ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
3. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี ไดรายงานผลการ
แกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วาในรอบเดือนธันวาคม
2557 มีการตรวจพบการกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปาไม จํานวน 13 คดี ผูตองหา 10 คน อุปกรณ
การกระทําผิด 10 รายการ แยกเปนคดีบุกรุกพื้นที่ปาไม จํานวน 10 คดี พื้นที่บุกรุก 135-3-75 ไร ไมแปรรูป
1 คดี จํานวน 1 แผน ปริมาตร 0.20 ม3 และคดีไมทอน 4 คดี จํานวน 55 ทอน ปริมาตร 6.62 ม3 และไมพะยูง
3 ทอน ปริมาตร 0.34 ม3 ซึ่งในจํานวนนี้มีความถี่ของการเกิดคดีมากที่สุดในทองที่อําเภอน้ําโสม จํานวน 8 คดี
พื้นที่ถูกบุกรุก 135-3-75 ไร
4.สํานักงาน...
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ภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เบิกจายได 41.69 % เกินเปาหมายที่กําหนดไว
ในจํานวนนี้มีหนวยงานที่เบิกจายในไตรมาสที่ 1 เกินเปาหมายในภาพรวมที่กําหนดไวจํานวน 2 หนวยงาน คือ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) และศูนยดํารงธรรมจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่อง สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการประชุ มแผนปฏิบัติ ก ารพื้ น ที่เ ป าหมายป องกัน และปราบปรามการลั ก ลอบบุ ก รุก ป า (Area of
Operation) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ในสวนที่เกี่ยวของกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
นายจารีตร อินทรชัยศรี ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจากการประชุ ม
แผนปฏิบัติการพื้นที่เปาหมายปองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกปา (Area of Operation) เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2558 ในสวนที่เกี่ยวของกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
1. ใหมีการเปดยุทธการตามแผนปฏิบัติการฯ (AO) ในวันอนุรักษทรัพยากรปาไม วันพุธที่ 14
มกราคม 2558 โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1.1 ในการดําเนินการในพื้นที่ AO 1 (พื้นที่เปาหมายที่คดีถึงที่สิ้นสุดแลว หรือพื้นที่ที่ได
ดําเนินการตามขั้นตอนของ ม. 22 หรือ ม. 25 ครบถวนแลว) ที่เปนเปาหมายนํารองตามที่ไดรับรายงานจาก
หนวยงานพื้นที่รวม 6 จังหวัด (จังหวัดสงขลา สระแกว สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง และตรัง ) รวมจํานวน
146 จุด รวมเนื้อที่ 2,098.54 ไร ใหเรงรัดการดําเนินการใหเสร็จสิ้น ภายในเดือนมกราคม 2558 โดยใหมี
การติ ด ตามประเมิ น ผลรวบรวมข อ มู ล และป ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน มารายงาน รมว.ทส เพื่ อ
ประกอบการพิจารณากําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานในระดับตอไป สําหรับพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ยังดําเนินงานตามขั้นตอนของ ม.22 หรือ ม.25 อยางตอเนื่อง
1.2 การดําเนินการในพื้นที่ AO 2 (พื้นที่เปาหมายที่อยูระหวางดําเนินคดี และหาพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมสงพนักงานสอบสวน เพื่อเรงรัดหาตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดี) ตองเรงรัดการดําเนินคดีโดยให
เจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบคดี หมั่นติดตาม ประสานงานหาหลักฐานเพิ่มเติม และตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
สอบสวน รวมทั้งใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทําหนังสือเรงรัด สอบถามผลการดําเนินคดีไปยัง
สถานีตํารวจที่รับผิดชอบคดี เปนรายคดีทุกคดี
1.3 การดําเนินการในพื้นที่ AO 4 (พื้นที่สวนที่เหลือที่มีสภาพปา ตองเฝาระวังปองกัน
ไมใหมีการบุกรุก) ใหประสานงานกับสํานั กการบินฯ ทส. รวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการบินตรวจสภาพปา
อยางเปนระบบและสม่ําเสมอเปนรายพื้นที่ โดยพิจารณากําหนดความสําคัญของแตละพื้นที่ เปน Priority หลัก
ในการปองกัน และในระยะตอไปใหมีการติดตามผลการดําเนินการ (Monitor) เปนรายพื้นที่ (อช. ขสป. ขหล.)
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในชวงระยะเวลา 3 เดือนแรก หากมีความจําเปนตองขอรับ
การสนับสนุนกําลังเจาหนาที่ทหารจาก กอ.รมน. รวมปฏิบัติงาน ขอใหหนวยงานพื้นที่ประสานงานกับ กอ.รมน.
ในทองที่ตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งแจงกรอบอัตรากําลังที่ตองการจะขอรับการสนับสนุน และ
กรอบพื้นที่เปาหมายปฏิบัติการดังกลาว ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3.สําหรับ...
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ไมพะยู ง หากเป นพื้น ที่ร ะยะทาง 5 กิโลเมตรจากแนวชายแดน ซึ่งมีกองกําลั งป องกันชายแดนรับ ผิด ชอบ
ปฏิบัติงานดานความมั่นคงอยูแลว ใหหนวยงานพื้นที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนกําลังทหารรวมปฏิบัติงาน
แตสําหรับพื้นที่นอกเหนือจากกรณีดั งกลาวขางตน ใหประสานงานขอรับการสนับสนุนกํา ลังทหาร โดยขอ
รายชื่อทหารดังกลาวจาก กอ.รมน. ในพื้นที่ เพื่อมาสนับสนุนหรือรวมปฏิบัติงานปองกันไมพะยูง ในพื้นที่ 3
กลุมปา คือ กลุมปาดงพญาเย็น พนมดงรัก และภูพาน จํานวน 20 นาย/กลุมปา สงใหกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เพื่อพิจาณามีคําสั่งใหเจาหนาที่ กอ.รมน. รวมปฏิบัติงานดังกลาวตอไป
4. ใหรวบรวมและจัดทําขอมูลเครือขายปองกันรักษาปา เฉพาะรายที่มีสวนรวมในการปองกัน
รักษาปา โดยใหระบุรายชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท พื้นที่ปา และกิจกรรมที่มีสวนรวมในการปองกันรักษาปา
เพื่อรายงานใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ
5. ใหทุกพื้นที่ (สบอ. 1-16 และสาขาทุกสาขา) จัดทําแผนปฏิบัติการ AO 1-4 ของแตละ
พื้นที่และจัดประชุมหัวหนาหนวยงานในแตละพื้นที่ (เชน อช. ขสป. ขหล. และวนอุทยาน) ใหดําเนินการจัดทํา
แผน AO ของแตละหนวยงาน เพื่อใหทราบวามีพื้นที่ในแตละ AO ในความรับผิดชอบจํานวนเทาใด และมี
วิธีดําเนินการแตละ AO ในแตละลักษณะการกระทําผิด อยางไร เพื่อปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทุก
หนวยงาน โดยใหมี War room กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบขอมูลเปนรายทุกพื้นที่
สามารถแกไขปญหาไดในทันที และตองชี้แจงได โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ดําเนินการ
เรียบรอยแลว
6. การดําเนินการในพื้นที่ AO 1 ในสวนของการรื้อถอน/ตัดฟนไมยางพารา ในพื้นที่ปาที่
ถูกผูกระทําผิดบุกรุก ที่คดีถึงที่สุดแลว และ/หรือมีการดําเนินการตาม ม.22 / ม.25 ครบขั้นตอนแลว ให
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
6.1 กรณีตนยางพาราอายุไมเกิน 3 ป ใหดําเนินการตัดฟนไดทันที และเรงฟนฟูสภาพปา
6.2 กรณีตนยางพาราอายุเกิน 3 ป ใหดําเนินการตัดฟนแถวเวนแถว เพื่อปองกันการ
ตอตานของ NGO และใหพิจารณาจัดทําแผนฟนฟู โดยหาแนวทางนําเมล็ด/กลาไมพื้นถิ่น ไปปลูกฟนฟูทันที
หลังจากที่มีการตัดฟนยางพาราในคราวเดียวกัน
7. ใหพิจารณาหาแนวทางการนําขอมูลจากแผนอื่นๆ เชน โครงการเรงดวนฯ ที่ดําเนินการ
โดยสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ ซึ่งมีแผนจะดําเนินการ Ground Check พื้นที่ปา มาใชเปนประโยชน
ในเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการ AO ในคราวเดียวกัน
8. การปฏิบัติงานตามแผน AO ที่กําหนดในพื้นที่ AO 1-3 หากแปลงใดมีปญหากับชาวบาน
ใหระงับการดําเนินการไวกอน และใหเจาหนาที่รายงานอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการวาจะดําเนินการตอ หรือจะดําเนินการอยางไร โดยไมเปนการสรางความขัดแยงกับผูยากไร
9. ใหหนวยงานพื้นที่สนับสนุนใหประชาชนเขามาชวยเหลือหรือมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ในทุกพื้นที่ AO โดยพิจารณากําหนดรายละเอียด ในแตละ AO วา จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมจํานวน
เทาใด และอยางไร แลวรายงานผลใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ
10. การดําเนินการรื้อถอนรีสอรท ใหพิจารณาดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับกรณีผางาม
โดยใหวิศวกรดําเนินการประเมินคาใชจายในการรื้อถอน และทําหนังสือลงทะเบียนแจงคาใชจายใหคูกรณี เพื่อ
ดําเนินการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมยินยอมรื้อถอนกรมจะดําเนินการรื้อถอนเอง และรายงาน
ความคืบหนา...

- 13 ความคืบหนาเปนระยะ วาดําเนินการสําเร็จรอยละเทาใดจนกวาจะเสร็จสิ้น แลวใหดําเนินการจัดทําหลักฐาน
ฟองรองเรียกคาเสียหายทางเพง เพื่อเรียกคืนคาใชจายในการรื้อถอนจากผูกระทําผิด โดยไมสมควรนําเงิน
รายไดอุทยานแหงชาติมาใชในการรื้อถอน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน ขอเรียนวา สืบเนื่องจากเรื่องการ
ขนไมพะยูงของกลางที่ตกเปนของแผนดินไปเก็บรักษาไวที่ อูบกพหลโยธิน สวนอุตสาหกรรมไมวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับการแจงจากที่ประชุมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาใหชะลอ
เนื่องจากฝายทหารจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อตรวจรับไมพะยูงของกลางที่จะนําสงใหกรมยุทธโยธา
ทหารบกตอไป และที่ประชุมยังมีปญหาเรื่องการเสนอขอใบเบิกทาง จะประสานงานหารือสรุปรายละเอียดให
อี กครั้ ง สํ าหรั บ อุ ทยานแห งชาติ ภู พาน และอุ ทยานแห งชาติ ภู ผ ายล ได ห ารื อว าจะเชิ ญสื่ อมวลชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของมาเปดพิธีปลอยขบวนขนไมพะยูงของกลาง เพื่อการเสนอขาวที่ถูกตองตามขอเท็จจริงดวย
นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย หัวหนากลุมงานกฎหมาย ขอเรียนวา ไมที่ขอใบเบิกทางไดนั้น
มีอยู 4 กรณี คือ
1. ไมที่ไดรับอนุญาตใหทํา
2. ไมที่ทําโดยไมตองรับอนุญาต ออกไปถึงดานปาไมดานแรก
3. ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร
4. ไมที่รับซื้อจากทางราชการปาไม
สําหรับกรณีนี้ไมตองขอออกใบเบิกทางก็ได
นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
ขอเรียนเพิ่มเติมวา ควรจะใหอุทยานแหงชาติทําหนังสือ แจงจากพนักงานสอบสวนรับทราบกอนขนยายไม
พะยูงของกลางดวย พรอมหนังสือสั่งการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และบัญชีแนบทาย
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ ขอเรียนวา ไมพะยูงของกลาง
เปนของกลางคดีถึงที่สุดและตกเปนของแผนดินแลว ไมนาจะแจงพนักงานสอบสวน สามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนไดเลย และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ไดแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมและขนยายไมของกลาง
เรียบรอยแลว ขณะนี้รอการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
นายจารีตร อินทรชัยศรี ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร ขอเรียนวา เรื่อง
บั ญ ชี ต รวจสอบไม ข องกลาง เนื่ อ งจากยั งมี ค วามคลาดเคลื่ อนในบางรายการ และไม ที่ ผุ พั ง ไม มี ในบั ญ ชี
จําเปนตองจัดทําสงสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) หรือไม
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน ขอเรียนวา บัญชีรายการไมของ
กลางได จัด ทํ าเสร็จ แลว รายงานใหส ว นอุ ทยานแห งชาติ และสว นอนุ รั กษ ป องกั น ทรั พยากร เพื่อรวบรวม
รายงานสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) แลว สําหรับรายการที่คลาดเคลื่อนมีเล็กนอยตางกันที่จุด
ทศนิยมเทานั้น รายการไมทอนใหญจะตรงตามเอกสาร สําหรับไมที่ผุพังจะไมเอาไวในบัญชีขนยายไมของกลาง
จะมีแตไมที่ดีเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
ประธาน แจงวา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
ควบคุมและขนยายไมของกลางเรียบรอยแลว สําหรับรายละเอียดเอกสารการขนยายขอใหรอกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แจงเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.6เรื่อง...
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นายมานพ เพ็งพูน หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี เรียนใหที่ประชุมทราบวา ขอมูล
พื้นที่ปาจากกรมปาไม ป พ.ศ. 2556 พื้นที่ปาจังหวัดอุดรธานีมีจํานวน 7.81 แสนไร เปนพื้นที่รับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน 3.98 แสนไร และกรมปาไม 3.83 แสนไร สรุป
รายละเอียดดังนี้
1. สถิติการเกิดไฟปาคิดจากคาเฉลี่ยของการเกิดไฟป าในรอบ 10 ป (2548 – 2557) โดย
พื้นที่ไฟปาสวนใหญเกิดจากในภาคเหนือคิดเปน 63% อันดับสองเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปน 25%
ภาคกลาง 10% และภาคใต 2% และจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ไฟปาสวนใหญเกิดที่อําเภอหนองแสง อําเภอ
หนองวัวซอ และอําเภอนายูง
2. สถิติการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ ของจังหวัดอุดรธานี (เฉลี่ย 10 ป) จํานวน 183 ครั้ง
พื้นที่เสียหาย 2,091 ไร ทองที่อําเภอหนองแสง 24% อําเภอหนองวัวซอ 23% อําเภอนายูง 20%
อื่น ๆ 33% เดือนที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ มีนาคม 40% และกุมภาพันธ 38% ชวงเวลา 14.00 –
16.00 น. (30%) และเวลา 12.00 – 14.00 (20%) สาเหตุเนื่องจากการเก็บหาของปาและลาสัตวปา
3. การคาดการณ ส ถานการณ ไฟป า ป 2558 จากข อ มู ล กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยาป ที่ ผ า นมามี
อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนนอย และความชื้นในอากาศต่ํากวาคาเฉลี่ยปกติ ประกอบกับปที่ผา นมาจํานวนครั้ง
ของการเกิดไฟปานอย ปริมาณเชื้อเพลิงสะสมอยูในปายิ่งมีปริมาณมาก รวมทั้งการคาดการณปรากฏการทาง
ธรรมชาติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศปรากฏวามีแนวโนมที่จะเขาสูปรากฏการณเอลนีโญ ซึ่งจะนํามาสูความ
แหงแลง และคาดการณวาป พ.ศ. 2558 มีโอกาสเกิดไฟปามากกวาปที่ผานมาแนนอน
4. พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปาจําแนกตามลักษณะเชื้อเพลิงในแตละสภาพปา ดังนี้
- ระดั บ สู ง 25 จั งหวัด ในพื้น ที่ รั บ ผิด ชอบ 2 จั งหวั ด คื อ จั งหวัด อุ ด รธานี และจั งหวั ด
หนองบัวลําภู
- ระดับปานกลาง 28 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
- ระดับต่ํา 12 จังหวัด
5. หนวยงานรับผิดชอบการควบคุมไฟปา
- พื้นที่ปาอนุรักษ โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยกรมปาไมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทองที่จังหวัด โดยศูนยอํานวยการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
และมีสถานีควบคุมไฟปาภาคสนามเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีหนวยงานภาคสนาม 3 แหง
อีก 1 แหงของกรมปาไม คือ
- สถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
- สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
- สถานีควบคุมไฟปานายูง – น้ําโสม
- หนวยสงเสริมการปองกันไฟปาของกรมปาไม ตั้งอยูอําเภอน้ําโสม
6. การกําหนดแผนปฏิบัติการของสถานีควบคุมไฟปา ซึ่งการดําเนินงานตามแผนงานของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบาย เพื่อนําไปปฏิบัติงานให
ตรงกับ...
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6.1 กิจกรรมกอนฤดูไฟปา จะสํารวจสภาพพื้นที่ จัดการเชื้อเพลิง เตรียมพรอมเจาหนาที่
และอุปกรณการปฏิบัติ
6.2 กิจกรรมฤดูไฟปา การตรวจหาไฟ การลาดตระเวนทางเทาและทางรถยนต
การรับแจงเหตุ และจุดความรอนดับไฟ
6.3 การฟนฟูทรัพยากร ชวยเหลือบรรเทาทุกขผูไดรับความเดือนรอน
สําหรับการรณรงคปองกันไฟปา การแสวงหาความรวมมือ ไดดําเนินการตลอดทั้งป
7. แผนงานอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรกั ษฟนฟู วิจัย และ
พัฒนาปาไม กิจกรรมงานควบคุมไฟปา มีดังนี้
1. การรณรงคปองกันไฟปา
2. การปฏิบัติงานดับไฟปา
8. ยุทธศาสตร/มาตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันป พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส 0904/428 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยไดแจงเวียนทุกสวน/กลุม
เพื่อทราบและปฏิบัติแลว สรุปมี 5 ประการคือ
1. การประชาสัมพันธ
2. การปองกันไฟปาและหมอกควัน
3. การจัดการเชื้อเพลิง
4. การมีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปา
5. การดับไฟปา
9. หมายเลขโทรศัพทติดตอประสานงานดานการควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช หมายเลข 1362 สถานีควบคุมไฟปาเบอรตรงหัวหนาหนวยงาน กรมปาไมหมายเลข 1310
กด 3 ศูนยไฟปาภาคตอนบนหมายเลข 042 221803 08 1574 2021
นายพิน สุขหลอ ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา ขอเรียนวา หากเจาหนาที่
หนวยงานใดพบเห็นไฟปา ขอความรวมมือชวยกันดับไฟปาในเบื้องตนเพื่อปองกันการลุกลาม แลวคอยโทร
แจงเจาหนาที่สถานีควบคุมไฟปามาชวยดับไฟปา เนื่องจากระยะทางจากสถานีบางครั้งอยูหางไกล กวาจะ
เดินทางไปถึงทําใหไฟลุกลามเกิดความเสียหายมาก
ประธาน ขอความรวมมือเจาหนาที่ทุกหนวยงานชวยกัน หากพบเห็นไฟปารีบชวยดับไฟปา
ทันที เพื่อการมีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปารวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.7 เรื่อง โครงการฝกอบรมหลักสูตรเสวนาเครือขายแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
นายพิน สุขหลอ ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา เรียนใหที่ประชุมทราบวา
สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรเสวนาเครือขายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อทบทวนและเสริมสรางความรูเกี่ยวกับปญหาไฟปา และการควบคุมไฟปาใหแกเครือขาย
การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา ในทองที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
และจังหวัดนครพนม
2.เพื่อสงเสริม...
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ไฟปา จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม
หนวยงานดําเนินงาน จะเปนหนวยงานไฟปา ประกอบดวย
1. สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
2. สถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
3. สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
4. สถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
5. สถานีควบคุมไฟปานครพนม
6. สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- คัดเลือกผูนําชุมชน ๆ ละ 8 – 10 คน (ประธาน ,รองประธาน,เลขา , และสมาชิก)
- ดําเนินการฝกอบรม (1 วัน)
- จัดตั้งองคกรเครือขาย (ประธาน รองประธาน เลขานุการ) หลังจากอบรมเสร็จ
- มอบอุปกรณดับไฟปา (ไมตบไฟ ครอบ ถังน้ําดับไฟ กระติกน้ําพรอมเข็มขัด และสายโยงบา)
สรุปผลการดําเนินงานการฝกอบรม ทั้งหมดจํานวน 3 รุน ๆ ละ 100 คน แยกเปนรายจังหวัด
ดังนี้
1. จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 รุน ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 100 คน ประกอบดว ย
อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม และอําเภอโพธิ์ตาก
2. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 รุน ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 100 คน ประกอบดวย อําเภอ
บุงคลา อําเภอบึงโขงหลง และอําเภอเซกา
3. จั งหวั ด นครพนม จํ านวน 1 รุ น ผู เ ข ารั บ การฝ กอบรมจํ านวน 100 คน ประกอบด ว ย
อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก และอําเภอเมือง
ขอขอบคุณหัวหนาหนวยงานภาคสนามและเจาหนาที่ทุกคนที่ชวยกันจัดงานสําเร็จดวยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่อง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล แทนผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา เรียนใหที่ประชุมทราบวา
ไดมีพระราชบัญญัติเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 3) (แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 บางมาตรา) สรุปดังนี้
มาตรา 3 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ”ระหวางบทนิยามคําวา
“ซากของสัตวปา” และคําวา “เพาะพันธุ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 ใหหมายความรวมถึงอนุพันธหรือสิ่งอื่นใดที่ไดมาจากสัตวปาหรือซากของสัตว ปา ที่สามารถตรวจสอบ
หรือจําแนกไดโดยเอกสารกํากับ หรือบรรจุภัณฑ หรือเครื่องหมาย หรือฉลาก หรืออื่น ๆ วาเปนของสัตวชนิด
นั้น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยเพิ่ม “ผลิตภัณฑ” ใน มาตรา 23 และมาตรา 24 เรื่องการนําเขา
สงออก หรือนําผาน แกไขวรรคสองของมาตรา 23 ใหสอดคลองตามอนุสัญญา CITES ยิ่งขึ้น
มาตรา 5

- 17 มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติส งวนและคุมครองสั ตวปา พ.ศ.
2535 โดยแยกใหชัดเจนระหวางการควบคุมการนําเคลื่อนที่สัตวปาหรือซากของสัตวปาภายในประเทศตาม
มาตรา 25 และการนําเคลื่อนที่ สัตวปา ซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา เพื่อการ
นําเขา สงออก หรือนําผาน ตามมาตรา 28
มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติส งวนและคุมครองสั ตวปา พ.ศ.
2535 โดยเพิ่ม “ผลิตภัณฑ” ในมาตรา 55 กรณีชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา
หรือรับ ไวโดยประการใด ซึ่งสัต วปา ซากของสัตว ปา ผลิ ตภัณฑที่ทําจากซากของสัตว ปา อัน ไดมาโดยการ
กระทําผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป/ปรับไมเกิน 10,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 5 6 และ 7 ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต/ใบรับรอง ใหนําเขา สงออก
นําผาน เปนฉบับละ 5,000 บาท
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 61 ซึ่งเปนขอกําหนดในการดําเนินการกับสัตวปา ซากของสัตวปา ผลิตภัณฑจาก
ซากของสัตวปา ชนิดที่กําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองเพิ่มเติม โดยใหผูครอบครอง สัตวปาคุมครอง ซากสัตวปา
คุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําการซากของสัตวปาคุมครอง แจงการครอบครองตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
90 วันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ
1. กรณี สั ต ว ป า คุ ม ครอง หากผู ค รอบครองไม ป ระสงค จ ะเลี้ ย งดู ต อไป จํ าหน ายให ส วนสั ต ว
สาธารณะ หรือสถานเพาะพันธุ และกรณีเปนชนิดที่เพาะพันธุไดและประสงคจะเพาะพันธุ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุตอเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดแจงตอเจาพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดยื่น
คําขอแลวใหครอบครองสัตวปาคุมครองนั้นตอไปได
2. กรณีซากของสัตวปาคุมครอง แจ งชนิดและจํานวนของซากของสัตวปาคุ มครองที่อยูใน
ความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 90 วัน และผูนั้นครอบครองตอไปได หากมีไวเพื่อ
การคาแจงแลวจําหนายตอไปอีก 3 ป โดยตองออกหนังสือกํากับการจําหนายฯ ใหผูซื้อและเมื่อครบกําหนด
3 ป ครอบครองตอไปไดแตจําหนายไมได
3. กรณี สัต ว ปาคุ มครอง ซากของสั ต วป าคุ มครอง หรือผลิต ภั ณฑ ที่ทําจากซากของสัต ว ป า
คุมครอง ชนิดที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 23 ใหเจาของผูครอบครองแจงชนิ ดและจํานวนพรอมแสดง
พยานหลักฐานการไดมา
พยานหลักฐาน ประกอบดวย เอกสารอนุญาตนําเขา พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 และหากเปนสัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาคุมครอง ผลิตภัณฑที่ทําการซากของสัตวปาคุมครอง
ที่มีมาตอเนื่องจากที่นําเขามาแลว ใหยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดการสืบพันธุหรือการไดมา หากไดมากอน
พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ใชบังคับ ไดแก เอกสารอนุญาตนําเขาตามกฎหมายอื่น ๆ
เอกสารหลักฐานทางราชการ หนังสือรับรองของผูครอบครองพรอมพยาน
และกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ดังนี้
ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 2....

- 18 ขอ 2 ใหเพิ่มลําดับที่ 202 คือ ชางแอฟริกา (Loxodonta Africana)” ของสัตวปาจําพวกสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม ในบัญชีสัตวปาคุมครองทายกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ.
2546
ขอ 3 ใหเพิ่มลําดับที่ 92 คือ เตานามลายู (Malayemys macrocephala)” ของสัตวปาจําพวก
สัตวเลื้อยคลาน ในบัญชีสัตวปาคุมครองทายกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ.
2546
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 เรื่อง พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. 2558
นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล แทนผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา เรียนใหที่ประชุมทราบวา
พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. 2558 ไดประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 21 มกราคม 2558 มีทั้งหมด 20
มาตรา ขอสรุปดังนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. 2558”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 กํ า หนดนิ ย าม “ช าง” หมายความว า ช า งที่ เ ป น สั ต ว พาหนะตามกฎหมายว าด ว ย
สัตวพาหนะ “งาชาง” หมายความวา งา ขนาย หรือผลิตภัณฑที่ทํามาจากงาหรือขยายของชาง ทั้งที่ยังมีชีวิต
หรือที่ตายแลว ฯลฯ
มาตรา 4 มาตรา 18 ใหการคางาชางตองไดรับอนุญาตและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนด ฝาฝนมีโทษตามมาตรา 13 จําคุกไมเกิน 3 ป/ปรับไมเกิน 6,000,000 บาท/ทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 5 ใหการนําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งงาชางตองไดรับอนุญาตและตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ฝาฝนมีโทษตามมาตรา 13 จําคุกไมเกิน 3 ป/ไมเกิน 6,000,000
บาท/ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 6 มาตรา 19 ใหการครอบครองงาชางตองแจงการครอบครองตอเจาหนาที่ ฝาฝนมี
โทษตามมาตรา 14 ปรับไมเกิน 3,000,000 บาท
มาตรา 7 ใหผูครอบครองงาชางตองแจงการโอน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง การแปร
สภาพหรือเปลี่ยนรูปรางงาชาง ฝาฝนมีโทษตามมาตรา 14 ปรับไมเกิน 3,000,000 บาท
มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีประกาศยกเวนการแจงการครอบครองงาชาง (ยกเวนใหหนวยงานของรัฐ
ทุกลั กษณะและขนาด สําหรั บบุ คคลทั่ วไปยกเวน เฉพาะการครอบครองผลิต ภัณฑ เพื่ อใชส อยสว นตั วใน
ปริมาณจํากัด ประเภทละไมเกิน 2 ชิ้นตอคน รวมทุกประเภทไมเกิน 4 ชิ้นตอคน และรวมทั้งครัวเรือนไมเกิน
12 ชิ้นตอครัวเรือน และรวมน้ําหนักไมเกิน 0.5 กิโลกรัมตอครัวเรือน)
มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 12 ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่เพื่อการตรวจสอบและ
ปราบปรามตาม พ.ร.บ. นี้ (ตรวจสอบ คน อายัด ยึด จับกุม)
มาตรา 11 ให ผู เ กี่ ย วข อ งอํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ฝาฝนมีโทษตามมาตรา 15 ปรับไมเกิน 50,000 บาท
มาตรา 16 มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ กรณี
ความผิดที่มีโทษปรับอยางเดียว
มาตรา 20...

- 19 มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พรอมออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติตามนี้
1. ใบอนุญาตใหคางาชาง
ฉบับละ
50,000 บาท
2. ใบอนุญาตใหนําเขา สงออกหรือนําผานซึ่งงาชาง ฉบับละ
50,000 บาท
3. ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
1,000 บาท
การแจงการครอบครองงาชาง
1. งาชางบาน พ.ร.บ. งาชาง พ.ศ. 2558 งาชางและผลิตภัณฑงาชางมีอยูกอนกฎหมายแจง
ภายใน 90 วันนับแตวันที่ พ.รบ. นี้มีผลใชบังคับ ถาไดมาหลังกฎหมายแจงภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดมา
และแจงไดตามสถานที่ดังนี้
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16 และสาขา
- สงแบบฯ ทางไปรษณีย ถึง กรม อส./สบอ. 1 – 16 และสาขา
- ตู ปณ.555 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900
การแจงขออนุญาตคางาชาง
1. ผูคางาชางอยูกอนวันที่ พ.ร.บ. งาชาง พ.ศ. 2558 ใชบังคับ ใหยื่นคําขอฯ ภายใน 90 วัน
โดยตองแจงการครอบครองงาชาง/ผลิตภัณฑ กอนจึงจะทําการคาตอไป
2. ผูคางาชางรายใหมหลังวันที่ พ.ร.บ. งาชาง พ.ศ. 2558 ใชบังคับ ตองรอประกาศ
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการคางาชางตามาตรา 4 แหง พ.ร.บ. งาชาง พ.ศ. 2558 กอน
ประธาน สืบเนื่องจากมี พ.ร.บ.งาชาง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดเชิญผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 - 16 และสาขา พรอมเจาหนาที่ผูทําหนาที่ดาน
การอนุญาตสัตวปาและเจาหนาที่สายตรวจการคางาชางที่จะปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการงาชาง เขารวม
ประชุมในวันที่ 29 มกราคม 2558 เพื่อซักซอมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย
ฉบับแกไข
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
นายป ญญา โคตรแสนลี ผู อํานวยการส วนอุ ทยานแหงชาติ เรี ยนใหที่ประชุ มทราบว า
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดําเนินการตรวจสอบ
พื้ น ที่ บุ ก รุ ก ปลู ก ยางพารา ที่ ต อ งดํ า เนิ น การตั ด โค น หรื อ รื้ อ ถอนออกจากพื้ น ที่ ตามมาตรา 22 แห ง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 รวมทั้งการฟนฟูสภาพปาทดแทนในพื้นที่ที่ตัดโคนไมยางพารา
โดยอุทยานแหงชาติไดรวบรวมขอมูลสรุปรายงานสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) เพื่อทราบ รวม
ทั้งสิ้น 70 แปลง และดําเนินการแลว 22 แปลง ขณะนี้ยังดําเนินการไมเสร็จอีก 48 แปลง โดยสวน
ใหญอยูในพื้นทีอ่ ุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก ขอใหหัวหนาชี้แจงดวยและในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูเกา- ภูพานคํา
ขอทราบความกาวหนาการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคดวย
นายพิษณุ...

- 20 นายพิษณุ ฟาเลื่อน หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.8 (สองดาว) ขอชี้แจงวาการ
ดํ าเนิ น งานยั งปฏิ บั ติ อ ย างต อเนื่ อง สํ า หรั บ เอกสารจะรวบรวมรายงานสํ านั กบริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ ที่ 10
(อุดรธานี) เพื่อทราบตอไป
นายสมคิด อุตรนคร หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา ขอชี้แจงวา สวนมากปลูก
พืชลมลุก และไดประสานงานเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อหารือเกี่ยวกับพื้นที่แปลงถูกบุกรุกแลว โดย
จะมีการประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 เพื่อดําเนินการในพื้นที่แปลงตกหลนตามมติ ครม.
และขณะนี้ ไดมีส ภาเกษตรเขามาหาขอมู ล เพื่อดู แลผูทําการเกษตร โดยสํานักบริห ารพื้ นที่อนุ รักษ ที่ 10
(อุดรธานี) และฝายทหารรวมกันชี้แจงรายละเอียดใหราษฎรในพื้นที่ทราบพรอมดําเนินการตามขั้นตอนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ ขอใหอุทยานแหงชาติทุกแหง
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอก ดาวพงษ
รัตนสุวรรณ) อยางเครงครัด ในการปฏิบัติงานขอใหประนีประนอมเพราะไมอยากใหเกิดความขัดแยงกับ
ราษฎรในพื้นที่ และใหชี้แจงขอมูลที่ถูกตองโดยใหความเปนธรรมกับทุกฝาย
มติที่ประชุม รับทราบ
นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ เรียนให
ที่ประชุมทราบวา ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัยพากร ไดรายงานสรุปขอ
สั่งการรัฐมนตรี วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสั่ งการใหมีการเปดยุทธการตาม
แผนปฏิบัติการฯ (AO) จึงขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติวา ขณะนี้ที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
มีแปลงบุกรุกที่ไดดําเนินการตาม มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ครบถวนแลว
จํานวน 48 แปลง ซึ่งมีแผนดําเนินการในปที่ผานมา แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จึงขอหารือว าจะสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม อยางไร
นายจารีตร อินทรชัยศรี ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา ตามที่ไดรับรายงานคดีที่ตองดําเนินการการื้อถอนมีจํานวน 124 คดี รวมพื้นที่ 1,077 ไร และ
การดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน ดําเนินการรื้อถอนแลวจํานวน 52 คดี รวมพื้นที่ 482 ไร
26 ตารางวา พืชผลอาสินอยางอื่นที่ไมใชยางพารา ใหดําเนินการไดแตตองไมใชแปลงที่มีปญหาหรือมวลชน
กอความวุนวาย หากเปนแปลงที่มีปญหา ขอใหรายงานใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) เพื่อทราบ
จะไดรายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติตอไป
ประธาน ชี้แจงวาตามหนังสือสั่งการไดแจงวาการดําเนินการในพื้นที่ AO1 โดยพื้นที่เปาหมาย
ที่คดีถึงที่สุดแลว หรือพื้นที่ที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนของ มาตรา 22 หรือ มาตรา 25 ครบถวนแลว
ฉะนั้นจํานวน 48 แปลงที่เหลือสามารถดําเนินการไดเลย และขอใหทุกหนวยงานดําเนินการตามหนังสือสั่ง
การโดยเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายกมลภู...

- 21 นายกมลภู โคตรรัตน หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา ศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย ไดมีตนไมเตนระบํา จํานวน 1 ตน โดยสื่อมวลชน (ชอง
3 5 7 9) ได เ ข าไปถ ายทํ าข าวทํ าให มีนั กท องเที่ ย วไปเที่ ย วชมเป น จํ านวนมาก และต น ไม จ ะเต น ระบํ า
ประมาณเวลา 14.00 – 16.00 น. จึงขอนําเสนอวิดีโอใหที่ประชุมรับชมพรอมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นายวิทยา ปญจมาตย)
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
ทําหนาทีผ่ ูอํานวยการสวนอํานวยการ

