รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนา ฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมอาคารบูรพาจารยอนุสรณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
-----------------------

ผูมาประชุม
1. นายสวาง เฟองกระแสร
2. นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน
3. นายพิน สุขหลอ
4. นายทวี แกวพวง
5. นายปญญา โคตรแสนลี
6. นายถาวรศักดิ์ วงศประเสริฐ
7. นายสมเกียรติ ตันติวิวัฒน
8. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ
9. นายลือชัย แมนโชติ

10. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท
11. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
12. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ
13. นายวรวิทย ศรีสําราญ
14. นายวิษณุ กุมภาว
15. นายเกรียงไกร แกวอุดม
16. นายวิเชียร ศรไพบูลย
17. นายสมศักดิ์ จันดาวาป
18. นายภัทรนันท คลื่นแกว
19. นายกรทอง นันทะเสนา
20. นายณัฐวุฒิ คําพิลา
21. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา
22. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
23. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
24. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ, หัวหนา
ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการและผูอํานวยการศูนยโครงการ
บริหารเงินกูฯ
ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
และหัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
หัวหนากลุมงานวิชาการและหัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตร
จังหวัด
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
25.นางจุฑารัตน...

-225. นางจุฑารัตน วัยกิจ
26. นางสุภาวดี มณีรักษ
27. นายบดินทร เมธมุทา
28. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
29. นายนิติ ดีจันทร
30. นายปญญา ติดมา
31. นายวิสัน กุดแถลง
32. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
33. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
34. นายนาวิน มุขกัง
35. นายพูลศักดิ์ กางทอง
36. นายกมลภู โคตรรัตน
37. นายมานพ เพ็งพูน
38. นายสุชาติ ศิริ
39. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
40. นายปฐมพร สมจิตต
41. นายวิรัช หิรัญพฤกษ
42. นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
43. นายทองสุข กันยาทอง
44. นายจิตรกร อุปพงษ
45. นายจันทร ทาจันทร
46. นายสมเกียรติ จันทรตรี
47. นายณรงค ภักดิ์สรสิทธิ์
48. นายแกน สาชนะ
49. นายสนอง แกวอําไพ
50. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
51. นายพิเชษฐ สุขสบาย
52. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย
53. นายรังสรรค เหลาภา
54. นายสมคิด อุตรนคร

หัวหนาฝายธุรการ และหัวหนาฝายบุคคล สวนอํานวยการ
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมและหัวหนาโครงการ
เยาวชนพิทักษไพร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราว-แกงไก
หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ (1),(2),(3) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ที่ 5 และหัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูพาน
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นทีล่ ุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ
จังหวัดนครพนม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา
หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
55.นายทองใบ...

-355. นายทองใบ จักขุลี
56. นายธงชัย นาราษฎร
57. นายสุวิทย เมธมุทา
58. นายชํานาญ นามแสง
59. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
60. นายชัยวัตต หัศกรรจ
61. นายทวีป คําแพงเมือง
62. นายบรรพต ธุวานนท
63. นายโนรี ตะถา
64. นายกฤษฎา สาครวงศ
65. นายชลิต ลี้ตระกูล
66. นายสกล กุลมะลิวัลย
67. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
68. นายสมบัติ สุภศร
69. นายไพบูลย พลธนะ
70. นายสมโภชน เที่ยงจิตต
71. นายฐิติพงษ ถาวงกลาง
72. นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน
73. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
74. นายนพดล แกวคําไสย
75. นายชนก นาคนิยม
76. นายโคจร จําปานิล
77. นายชัยพร ไทยกิ่ง
78. นายสุริยา คูสกุลรัตน
79. นายวิกรม ชูสาย
80. นายประเสริฐ ทองกุล

หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง และหัวหนาหนวยปองกันรักษาปา
ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหนาโครงการพัฒนาปา
เกากลอย-นากลาง (1), (2), (3) และหัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
หัวหนาเขตรักษาพันธุส ัตวปาภูวัวและหัวหนาสวนปาภูทอก
สวนปาภูลังกา
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนมและหัวหนาโครงการพัฒนาปาไม
ตามแนวพระราชดําริปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ ปาดงชมภูพาน
และปาดงกะเฌอ จ.สกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัดบึงกาฬ
81.นายพิเชษฐ...

-481. นายพิเชษฐ จํารัส
82. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
83. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
84. นายไพรินทร วงควันดี
85. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
86. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูไมมาประชุม
1. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
2. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
3. นางสาววริศา ภาประเวช
4. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
5. นายพิษณุ วงษเกษม
6. นางปริยานุช บัวบาน
7. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพนั ธตระกูล
8. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
9. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
10. นายประสาท ไสยาสน
11. นายกิตติภัค สารีรัตน
ผูเขารวมประชุม
1. นายอดินันต ปุริโส
2. นายเดชมกล บุญสุข
3. นายเกชา ชีวาจร
4. นายวัชระ ปองชาลี
5. นายครรชิต หิรัตนพันธุ
6. นายพิภพ โคตรชมพู
7. นางสาวเอื้อมพร สมปญญา
8. นายพิทักษ คําสงค
9. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
10. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ
11. นางกษมา นาราษฎร
12. นางพจนา อัคคะปะชะ
13. นายบารมี ศรีระษา
14. นางวราภรณ บุญสุข
15. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา

หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ําและหัวหนาฝายสงเสริม
และจัดการชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่ นุรักษ
นายชางสํารวจชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนจัดการตนน้ํา
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
นิติกรปฏิบัติการ
กลุมงานวิชาการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
16.นางสาว...

-516. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
17. นางสาวจุรีรัตน พรดา
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สวนอํานวยการ
18. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
19. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติใหวันหยุ ดราชการเพิ่มเติมในชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2556
(วันที่ 12 – 16 เมษายน 2556) จึงกําชับเจาหนาที่ทุกคนที่อยูเวร - ยาม หมั่นตรวจตราพื้นที่และเขมงวดใน
การปฏิบัติงานดวย
2. เนื่องจากเขาสูฤดูแลง จะมีขบวนการลักลอบทําไมพะยูงเขาไปลักลอบตัดไมในพื้นที่ กําชับ
เจาหนาที่ทุกคนหมั่นตรวจตราลาดตระเวนอยางเขมงวด หากมีการจับกุมดําเนินคดีสําคัญ และมีการสนธิกําลัง
ทุกครั้ง ขอใหรายงานทางโทรศัพทใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบในเบื้องตนกอนโดย
ดวน และกรณีที่มีผูบริหารระดับสูงเขาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ขอใหแจงใหทราบทุกครั้ง หากไมติดภารกิจเรงดวนจะ
เขารวมตอนรับดวยตนเอง หรืออาจจะมอบผูแทนเขารวมตอนรับดวย
3. ป ญ หาเรื่ อ งไฟป า กํ า ชั บ เจ า หน า ที่ ทุ ก คนทํ า งานอย า งเข มงวด หากต อ งการอั ต รากํ า ลั ง
สนับสนุนขอใหแจงได หนวยงานใกลเคียงขอใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหการทํางานสําเร็จ
ดวยดี เนื่องจากราษฎรจะแอบใชวิธีเผาพื้นที่เพื่อแกไขปญหาวัชพืช เจาหนาที่ตองคอยควบคุมหามไมใหมีการ
เผาโดยเด็ดขาด หรือหากพบเจอตองควบคุมหามลุกลามได
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
- ไมมีแกไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
3.1 เรื่อง ใหสํารวจปริมาณชางปาใหละเอียดวามีจํานวนทั้งหมดเทาใด
นายทวีป คําแพงเมือง หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว เรียนใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 ไดรายงานการสํารวจและเก็บขอมูล
รายละเอียดตาง ๆ ของชางปาใหที่ประชุมทราบในเบื้องตนแลว จึงขอรายงานวาโดยขณะนี้ไดเฝาระวังชางปา
คอยติดตามอยางสม่ําเสมอ แตยังไมสามารถนับจํานวนชางปาไดอยางละเอียดวามีจํานวนเทาใด และจะมีการ
ติดตามอยางตอเนื่องตอไปทุกเดือน
ประธาน ขอใหเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว สํารวจใหละเอียดเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2556 สําหรับอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาที่เคยไดมีการสํารวจไมพะยูงไวแลว สิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จะใหสํารวจอีกครั้งวามีคงเหลือจํานวนเทาใด เพื่อการเปรียบเทียบที่เคยสํารวจไว โดยแบงพื้นที่ให
ชัดเจนและตองสลับพื้นที่ของเจาหนาที่ในการสํารวจ เพื่อการตรวจสอบใหยุติธรรมและถูกตอง สําหรับไมพะยูง
ใหญหนวยงานที่สํารวจไวขอใหดูแลรักษาใหดีดวย และเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
ขอใหสํารวจทรัพยากรสัตวปาในพื้นที่ใหชัดเจน เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลใหครบถวน สมบูรณ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบ...

-6ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ดูแล การรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
ตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหการ
ดําเนิน การตามมาตรการประหยัดพลังงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภ าพและมุงหวังผลสัมฤทธิ์โดย
แทจริ ง จึ งแต งตั้งคณะกรรมการติดตาม กํากั บ ดู แล การณรงค และประเมิน ผลการประหยั ดพลั งงานตาม
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยมีผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม
หัวหนาหนวยงานภาคสนามทุกหนวย เปนกรรมการ และขอกําชับหนวยงานภาคสนามทุกหนวยงานจัดสง
รายงานใหฝายธุรการภายในกําหนดดวย เนื่องจากที่เคยรายงานใหทราบลาชากวากําหนดมาก และสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดออกมาตรการประหยัดพลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศ ถาไมจําเปนหรืออากาศไมรอนจนเกินไปใหเปดประตู หนาตาง เพื่อให
อากาศถายเทไดสะดวกและเปดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ หรือถาจําเปนต องเปดเครื่องปรับอากาศใหปรับ
อุณหภูมิอยูที่ 25 องศาเซลเซียส สําหรับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 กําหนดใหมีการเปดเครื่องปรับอากาศ
ในชวงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
2. ระบบสองสวางและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ไฟสองสวางใหเปดใชเทาที่จําเปนและปด
ทันทีเมื่อหมดความจําเปนตองใชงาน
3. ใหปดเครื่องโทรทัศนเมื่อไมมีคนดู
4. วันหยุดราชการหากมาปฏิบัติงาน หามเปดเครื่องปรับอากาศ
จึงแจงใหทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด และไดแจงเวียนใหสวน/กลุม ทราบแลว
ตามหนังสือแจงเวียนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทส 0920.101/2198 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.2 เรื่อง ใหขาราชการมารายงานตัว
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พืช ที่ 495/2556 ลงวั น ที่ 28 กุ มภาพั น ธ พ.ศ. 2556 รั บ โอน
นายบารมี ศรีระษา ขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นิติ กรปฏิ บั ติ การ ตํ าแหน งเลขที่ 3306 กลุ มงานวิ ชาการ สํ านั กบริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ ที่ 10 ตั้ งแต วั น ที่ 2
เมษายน 2556
ประธาน ขอตอนรับและแสดงความยินดีที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 โดย
ไดออกคําสั่งใหไปปฏิบัติงานที่กลุมงานกฎหมายแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่อง จัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการศูนยโครงการบริหารเงินกูฯ เรียนใหที่ประชุมทราบวา
ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 382/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง
จัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ โดยให
สํานัก...

-7สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16 จัดตั้งศูนยบริหารโครงการเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสราง
อนาคตประเทศ ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ใหอยูภายใตการบริหารและรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16 และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาทุกสาขา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
จึงไดจัดตั้งศูนยบริหารโครงการเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศที่ 10 (อุดรธานี)
โดยมีองคประกอบดังนี้
1. ฝายอํานวยการ มีนายนาวิน มุขกัง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาฝาย
อีกหนาหนึ่ง
2. ฝายแผนงานและงบประมาณ มีนายโนรี ตะถา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่
หัวหนาฝายอีกหนาที่หนึ่ง
3. ฝายสารสนเทศ มีนายไพรินทร วงควันดี นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ทําหนาที่หัวหนาฝาย
อีกหนาที่หนึ่ง
ใหนายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ นักวิชาการปาไมชํานาญการ ทําหนาที่ผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการเงินกู
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศที่ 10 (อุดรธานี) อีกหนาที่หนึ่ง ขณะนี้งบประมาณ
ไดรับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีแลว และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะดําเนินการจัดทําแผน
เพื่อของบประมาณ และแจงใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประสานจังหวัดรวบรวมขอมูลพื้นที่การปลูกปา
วามีจํานวนเทาใด โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนเลขานุการ ซึ่งจังหวัดจะเปนผูรวบรวม
ขอมูลแปลงปลูกปาทั้งของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช และกรมปาไม เพื่อเสนอ กบอ. อนุมัติให
ดําเนินการ ในสวนของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 จะไดดําเนินการปลูกปาจํานวน 4,000 – 4,600 ไร
และมีการเพาะชํากลาไมตามโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา จํานวน 1 ลานกลา และตองเตรียม
เพาะชํากลาไมเพื่อไวปลูกในพื้นที่ที่เหลือจากเสนอไปแลว จํานวน 6,000 ไร ไดเพาะชํากลาไมจํานวน 1.5
ลานกลา
ประธาน ขอใหผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสราง
อนาคตประเทศที่ 10 (อุดรธานี) จัดเตรียมขอมูลใหพรอม หากมีการขอขอมูลสามารถจัดเสนอไดทันที และ
เอกสารขอมูลแบบตารางใหกรอกอยางละเอียด ถูกตอง ชัดเจน ดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.4 เรื่อง จัดตั้งศูนยปฏิบัติการบริการและชวยเหลือนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติชวงเทศกาล
ทองเที่ยว
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา
ดวยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดรับหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส
0910.11.2/22182 ลงวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2555 เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารและช ว ยเหลื อ
นักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติชวงเทศกาลทองเที่ยว ในชวงวันหยุดปใหมระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2555 –
1 มกราคม 2556 และในชวงวันหยุดสงกรานตระหวางวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 เปนชวงวันหยุ ด
เทศกาลที่มีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เขาไปใชบริการในอุทยานแหงชาติเพื่อการทองเที่ยว การพักผอนหยอน
ใจ ตลอดจนการศึกษาธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว จึงไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการบริการและชวยเหลือนักทอ งเที่ยวในอุทยานแหงชาติชวง
เทศกาลทองเที่ยว ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 และใหอุทยานแหงชาติดําเนินการดังตอไปนี้
1.ดําเนินการ...

-81. ดําเนินการเตรียมความพรอมดานกําลังพล ยานพาหนะ การสื่อสารทุกชนิด อุปกรณเตือนภัย
กูภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่ออํานวยความสะดวก และชวยเหลือนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ให
อยูในสภาพพรอมใชงาน และกําชับเจาหนาที่ทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวแตงกายในชุดเครื่องแบบรหัส
2/1 หรือชุดสุภาพที่อุทยานแหงชาติกําหนดที่มีตราสัญลักษณ และติดปายชื่อกํากับใหมีความพรอมเพรียง มีจิต
บริการ ใชวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยดี และสุภาพกับนักทองเที่ยว
2. ให ร ายงานข อ มู ล ทางการนั น ทนาการและท อ งเที่ ย ว ในเรื่ อ งของยานพาหนะ จํ า นวน
นักทองเที่ยว การเกิดภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ และปญหาที่เกิดจากนักทองเที่ยวรวมทั้งขอมูลงบประมาณและแผนงาน
ในเรื่องเงินรายไดใหครบถวนทุกวั น ในชวงวันหยุดป ใหม ระหวางวัน ที่ 28 ธัน วาคม 2555 – 1 มกราคม
2556 และชวงวันสงกรานต ระหวางวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 โดยนําเขาสูระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ ที่ http://park.dnp.go.th โดยใชการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตทุก
รูปแบบ สําหรับอุทยานแหงชาติไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ใหสงขอมูลให สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ตนสังกัดเปนผูนําเขาขอมูลใหแลวเสร็จทุกวัน ภายในวันถัดไป กอนเวลา 09.00 น.
3. ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการบริการและชวยเหลือนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ในชวงเทศกาล
ทองเที่ย ว จัด เจ าหน าที่ ประจํ าศู นย ฯ ตลอด 24 ชั่ วโมง เพื่อรั บแจงเหตุรั บ -ส งข อมู ล ขาวสาร การขอความ
ชวยเหลือตาง ๆ โดยจัดใหมีโทรศัพทสายดวน รหัสสัญญาณเรี ยกขานทางวิทยุ จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ
ศูนย ติดไวบริเวณหนาศูนยบริการนักทองเที่ยวหรือที่ทําการอุทยานแหงชาติ ขนาด 0.80 เมตร x 2.00 เมตร
และจัดใหมีหนวยกูภัยอยางนอย 1 ชุด ประกอบดวยเจาหนาที่อยางนอย 6 นาย พรอมยานพาหนะและอุปกรณ
กูภัย และประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดําเนินงานดานการดูแลชวยเหลือ รักษาความปลอดภัย และ
อัคคีภัย เพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยวใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
4. ใหรายงานสถานการณการทองเที่ยว กรณีมีเหตุฉุกเฉินและการเกิดภัยพิบัต/ิ อุบัติเหตุในพื้นที่
รับผิดชอบ ใหทราบ ตามลําดับชั้นโดยทันที ทางโทรสารหมายเลข 02 579 7504 หรือแจงเจาหนาที่
ประสานงาน นางสาวกัษพร เกตวงษา หมายเลขโทรศัพท 087 223 4218
5. ใหรายงานผลการดําเนินงานในชวงเทศกาลวันหยุดสงกรานตใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
10 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2556
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ประธาน ขอใหสวนอํานวยการยกเลิกระบบจัดตั้งขอความอัตโนมัติของวันหยุดราชการ หมายเลข
โทรศัพท 0 4222 1725 เนื่องจากมีเวร – ยาม อยูคอยรับโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง และใหจัดทําสมุดเบอร
โทรศัพทของผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงาน โดยใหสวน/กลุม จัดสงรายชื่อพรอมเบอร
โทรศัพทใหสวนอํานวยการ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.5 เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ประธาน แจงวา ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 687/2556 ลงวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยไดปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจในการสั่งใหขาราชการพลเรือนรักษาการในตําแหนงกรณี
ผูดํารงตําแหน งไมส ามารถปฏิบัติห นาที่ร าชการได ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ ระเบี ยบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
อาคัย....

-9อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้
1. ยกเลิกคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1107/2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
2. มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1-16
และผู อํานวยการกองทุ ก กอง ปฏิ บั ติ ร าชการแทนในการสั่ งให ข าราชการพลเรื อนไปรั กษาการในตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสํานั กบริห ารพื้น ที่อนุรั กษส าขา ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการศู นย หั วหนากลุม หัวหน าฝาย
หัวหนาหนวยงานภาคสนาม และหัวหนาหนวยงานอื่น ๆ ในกรณีผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการ
ได
3. บรรดาคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวคําสั่งนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
จึงให สวน/กลุม ดําเนินการแจงรายชื่อขาราชการผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสวน/หัวหนา
กลุม สงสวนอํานวยการเพื่อดําเนิ นการออกคําสั่ง หากหัวหนาหนวยงานภาคสนามไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ราชการได ก็ขอใหแจงรายชื่อผูรักษาการในตําแหนงมาที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เพื่อจะไดดําเนินการ
ออกคําสั่งใหรักษาการในตําแหนงตอไป เพื่อความรวดเร็วและการปฏิบัติงานตอเนื่องในการปฏิบตั ิงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ประธาน ขอกําชับใหผูอํานวยการสวน หัวหนากลุม หัวหนาหนวยงานภาคสนาม ใหความสําคัญ
และเอาใจใสในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องการใหคะแนน บุคคลใดปฏิบัติงานดีขอใหประเมินคะแนนมากกวาบุคคล
อื่น หากบุคคลใดประพฤติตนในทางที่ไมดี ควรที่จะประเมินคะแนนใหตามความเหมาะสมดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
5.1 การจัดงานวันรณรงคใหปลอดควันพิษจากไฟปา 24 กุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556
นายพิน สุขหลอ ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา เรียนใหที่ประชุมทราบวา
วันรณรงคใหปลอดควันพิษจากไฟปา 24 กุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดจัดขึ้นในวันอาทิตย
ที่ 24 กุมภาพันธ 2556 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบุงคลานคร บานบุงคลา ตําบลบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัด
บึงกาฬ โดยมีส ว นควบคุมและปฏิบั ติ การไฟป า หน ว ยงานควบคุ มไฟป าในสั งกั ด และศู น ย ปฏิ บั ติการไฟป า
สกลนคร ประกอบด ว ย สถานี ควบคุ มไฟป าในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง 6 จั งหวั ด คื อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม และศูนยปฏิบัติการไฟปา
สกลนคร เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
พิธีเปดมี นายธงชัย ลืออดุลย ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ใหเกียรติเปนประธานในการเปดงาน
มีผูเขารวมโครงการประมาณ 1,008 คน ประกอบดวย หนวยงานควบคุมไฟปาในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 ครู นักเรียน ตํารวจ กลุมพลังมวลชน ราษฎรอาสาสมัครปองกันรักษาปา (รสทป.) อาสาสมัคร
ปองกันไฟปา (อสฟป.) ขาราชการ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พอคา และประชาชนทั่วไปโดยได
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1.กิจกรรม...
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2. กิจกรรมการประกวดคําขวัญ หัวขอ “การรณรงคประชาสัมพันธปองกันไฟปา”
3. การแขงขันตอบปญหา หัวขอ “การอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และไฟปา”
4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานไฟปา การอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา
การจัดการตนน้ํา โครงการตามพระราชดําริ การสงเสริมฟนฟูปาไม และงานวิจัยดานวิชาการปาไม
5. กิจกรรมการเดินรณรงคปองกันไฟปา
6. กิจกรรมปลอยหนวยประชาสัมพันธไฟปาเคลื่อนที่
7. กิจกรรมการแสดงบนเวที
โดยการจัดงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี พรอมนี้สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา ไดจัดทํารายงาน
สรุปสงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ทราบเรียบรอยแลว
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รายงานสถานการณไฟไหมในพื้นที่วนอุทยานน้ําตกคอยนาง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
นายพิน สุขหลอ ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา เรียนใหที่ประชุมทราบวา สวน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟปา ไดรับรายงานจากสถานีควบคุมไฟป าอุดรธานีวา เกิดไฟไหมปาบริเวณวนอุทยาน
น้ําตกคอยนาง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุ ดรธานี ครอบคลุมพื้น ที่โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมและ
ศูนยรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เกิดไฟไหมปามีแนวโนมรุนแรงตั้งแต
วันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2556 ตอเนื่องจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 มีพื้นที่เสียหายมากกวา
1,000 ไร โดยสถานี ควบคุ มไฟป าอุ ดรธานี พร อมดว ยเจาหน าที่ โครงการท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศภู ฝอยลมและ
เจาหนาที่สวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี รวม 45 คน รถบรรทุกน้ํา 3 คัน เขาดําเนินการดับไฟ
ตอมาในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา ไดสั่งการใหสถานีควบคุมไฟปาใน
สังกัดเขาสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟปา ประกอบดวย สถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู จํานวน 7 นาย สถานี
ควบคุมไฟปานครพนม จํานวน 9 นาย สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
หนองคาย จํานวน 7 นาย สถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม จํานวน 7 นาย และสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ํา
ทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 นาย รวม 34 นาย พรอมประสานกับหนวยงาน
ทองถิ่น ประกอบดวย อําเภอหนองแสง องคการบริหารสวนตําบลทับกุง และองคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง
สนั บสนุน รถบรรทุ กน้ํ าดั บไฟ จํานวน 2 คัน จนสามารถควบคุมสถานการณ ไว ได สาเหตุ ของการเกิ ดไฟป า
เนื่องมาจากมีการลั กลอบจุด ไฟ ประกอบกับ เชื้ อเพลงมีการสะสมเป นจํานวนมาก ส งผลให ไฟปาที่เ กิด ขึ้น มี
แนวโนมที่รุนแรง สําหรับสถานการณไฟปาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาไดรายงานใหกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบแลว ขอขอบคุณทุกหนวยงานและเจาหนาที่ทุกคนที่ชวยกันดับไฟปา
จนสามารถควบคุมสถานการณไวได
ประธาน ขอใหเจาหนาที่ทุกคนคอยเฝาระวังเรื่องไฟปาเปนอยางดี และขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ชวยใหการทํางานสําเร็จดวยดี พรอมไดรับความชวยเหลือจากชาวบานชวย
สนับสนุนน้ําดื่มดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3เรื่อง...

- 11 5.3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจสนธิกําลังการปราบปรามการลักลอบทําไม
พะยูง ป 2556 (ชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2556)
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ได
จัด ทําแผนเฉพาะกิจ เพื่ อสนธิกําลั งปฏิบั ติการปองกั น และปราบปรามการลักลอบทําไม พะยูงในเขตพื้ นที่ ป า
อนุรักษ ทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป พ.ศ. 2556 ตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 รวมจํานวน 101 วัน จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. สรุปสถิติคดีทั้งในและนอกเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติทั้ง 6 แหง (อุทยานแหงชาติภูพาน อุทยาน
แหงชาติ ภูผายล อุทยานแห งชาติภูผ าเหล็ก อุทยานแห งชาติภูลั งกา อุ ทยานแห งชาติน ายูง -น้ําโสม อุทยาน
แหงชาติภูเกา-ภูพานคํา)
- จํานวนคดี (ในเขต) 35 คดี ผูตองหาจํานวน 20 ราย ไมของกลางจํานวน 762 ทอน/
แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวมจํานวน 23.02 ลูกบาศกเมตร พื้นที่บุกรุกจํานวน 49-3-36 ไร และ
- จํานวนคดี (นอกเขต) 1 คดี ผูตองหาจํานวน 1 คน ไมของกลางจํานวน 4 ทอน/แผน/
เหลี่ยม ปริมาตรรวมจํานวน 0.40 ลูกบาศกเมตร
- เปนคดีไมพะยูงจํานวน 19 คดี ผูตองหา 8 คน ไมของกลางจํานวน 704 ทอน/
แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวมจํานวน 17.53 ลูกบาศกเมตร
เปรียบเทียบจํานวนคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมทั้งในและนอกเขตพื้นที่
อุทยานแหงชาติทั้ง 6 แหง ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 จะเห็น
ไดวา ป พ.ศ. 2556 มีจํานวนคดีลดลงจํานวนนอยกวาป พ.ศ. 2555 และชวงที่ไมมีการสนธิกําลังคือชวง
ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 จะมีจํานวนคดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติเทานั้น จึง
ไมเพียงพอตอการดูแลพื้นที่ทั่วถึงได
2. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2556 เปดยุทธการการปราบปรามไมพะยูง ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิ
กํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการลั ก ลอบทํ า ไม พ ะยู ง ในเขตพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ท อ งที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานแหงชาติภูผายล อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
3. วันที่ 3 มีนาคม 2556 ตรวจยึดไมพะยูงทอนจํานวน 56 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร
0.68 ลูกบาศกเมตร เหตุเกิดบริเวณถนนหมายเลข 2287 ระหวางบานโพนสวาง - บานโพนไฮ ทองที่ตําบล
พังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
4. วันที่ 5 มีนาคม 2556 ตรวจยึดไมพะยูงทอนจํานวน 36 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.77
ลูกบาศกเมตร เหตุเกิดทองทีบ่ านโพนไฮ ตําบลหนองแคนอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
5. วันที่ 20 มีนาคม 2556 ตรวจยึดไมแดงจํานวน 1 ทอน ปริมาตร 0.40 ลูกบาศกเมตร
เหตุเกิดในเขตอุทยานแหงชาติภูผายล ทองที่ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6. วันที่ 26 มีนาคม 2556 ตรวจยึดไมพะยูงทอนจํานวน 41 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร
0.59 ลูกบาศกเมตร เหตุเกิดในเขตอุทยานแหงชาติภูผายล ทองที่บานขัวสูง ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร
7. วันที่ 28 มีนาคม 2556 ตรวจยึดไมพะยูงทอนจํานวน 6 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร
0.77 ลูกบาศกเมตรเหตุเกิดในเขตอุทยานแหงชาติภูผายล ทองที่บานเกษตรสมบูรณ ตําบลกกตูม อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ประธาน...
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และตอเนื่อง คอยใหคําแนะนําและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย หัวหนากลุมงานกฎหมาย เรียนใหที่ประชุมทราบดังนี้
1. ดวยขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกัน
ทรั พยากร สํานักบริห ารพื้ น ที่อนุรั กษที่ 11 (พิ ษณุ โ ลก) ได กระทํ าผิด วิ นัย เมื่ อครั้ งดํ ารงตํ าแหน งเจ าหน าที่
บริหารงานปาไม 6 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 (พิษณุโลก) ทําหนาที่หัวหนาอุทยานแหงชาติตาดหมอก
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดแสดงตัววาตนเองเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่ มี
หนาที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการจางเหมาปลูกตนไมขนาดใหญ (ตนราชพฤกษและตนประดู ) พื้นที่นอก
เขตปาอนุรักษจังหวัดชลบุรี และขมขูเพื่อให นางจุไรวรรณ คงเมือง หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด
แสนเมือง แพลนนิ่ง ผูชนะในการประกวดราคาหลงเชื่อและยอมแบงงานใหรับไปดําเนินการครึ่งหนึ่ง อีกทั้งยังได
รวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี ผูรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดชลบุรีใหเปน
ผูดําเนินโครงการดังกลาวและเปนประธานกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรียกและ
รับเงินจาก นางจุไรวรรณ คงเมือง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทวา การกระทํามีมูลเปน
ความผิดทางวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติ
ชั่ ว อย า งร า ยแรง การลงโทษผู กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ฐานทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ร าชการ เป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง
ควรลงโทษไลออกจากราชการ
2. ดวยขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา) ไดกระทําผิดวินัย เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไม 5
ประจําฝายปองกันและรักษาปา สวนปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับแตงตั้งจาก
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ใหเปนกรรมการตรวจการจาง โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 หางหุนสวนจํากัด
แสนเมือง แพลนนิ่ง ไดขอสงมอบตนไมจํานวน 24,000 ตน (จํานวน 3 งวด) และขอเบิกเงินงวดงานที่ 1,2
และ 3 เปนเงิน 7,200,000 บาท ตอมาเมื่อ 26 กันยายน 2548 คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจ
รับตนไมและรายงานตอผูวาราชการจังหวัดชลบุรี วาผูรับจางไดสงมอบตนไมและไดเสนอใหจายเงินระบุว า
ผูรับจางไดสงมอบตนไมที่เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี แตไดมีการตรวจรับตนไมที่เขต
หามลาสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ ประมาณ 10,000 ตน เทานั้น สวนตนไมที่เหลือคณะกรรมการตรวจการจาง
ไดไปทําการตรวจรับที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนสถานที่เก็บตนไมของผูรับจ าง ในสวนของการตรวจนับจํานวน
และการวั ด ขนาดของต น ไม นั้ น คณะกรรมการตรวจการจ างไม ได ได ต รวจนั บ และวั ด ขนาดต น ไม ให ถูกต อ ง
ครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญา แตไดใชวิธีการสุมตรวจนับและวัดขนาดตนไมจํานวนหนึ่ง สวนที่เหลือจะ
ประมาณดวยสายตา ภายหลังตรวจรับเสร็จสิ้นแล ว คณะกรรมการตรวจการจางไดมอบตนไมทั้งหมดใหอยูใน
ครอบครองของผูรับจาง สงผลใหทางราชการไมสามารถควบคุมตนไมดังกลาวที่เปนทรัพยสินของทางราชการได
เป นช องทางให ผูรั บจ างสามารถนํ าตน ไม ขนาดเล็กและมี ร าคาต อต นถู กกว าที่ กําหนดไว ในสัญญาไปปลูกใน
โครงการ นอกจากนี้ ใ นระหว างการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามสั ญญาในกิ จ กรรมปลู กต น ไม ในช ว งระหว างวั น ที่ 26
กันยายน 2548 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ปรากฏขอเท็จจริงวา มีหัวหนาผูควบคุมงาน ปฏิบัติงานอยู
เพียงผูเดียว สวนผูควบคุมงานอีกสองคนไมไดออกปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งและตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ในชวง...

- 13 ในชวงดังกลาว เจาหนาที่ผูควบคุมงานไมไดจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
เป น รายวัน พร อมทั้ งผลการปฏิ บัติ งานรายงานต อคณะกรรมการตรวจการจ างทุ กสัป ดาห ต ามระเบี ยบ แต
กรรมการตรวจการจางไมไดดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเจาหนาที่ผูควบคุมงานปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ อีกทั้งไม
ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ควบคุมงานและผูรับจาง กลับปลอยใหผูรับจางดําเนินงานโครงการในสวน
ของกิจกรรมปลูกตนไมไปโดยไมมีการควบคุมตรวจสอบ เปนเหตุใหผูรับจางไมปฏิ บัติตามสัญญาหลายประการ
จนตองมีการสั่งการใหหางหุนสวนจํากัด แสนเมือง แพลนนิ่ง ผูรับจาง แกไขงานที่มีการตรวจพบวามีขอบกพรอง
ทั้งหมด ทําใหงานโครงการมีความลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาและมีตนที่ปลูกไวในโครงการไดตายไปเปน
จํานวนมาก พฤติการณดังกลาว เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยฝาฝนตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 72 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทวา การกระทํามีมูลเปน
ความผิดทางวินัย ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกทางราชการ สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน
ประธาน สําหรับเรื่องดังกลาว แจงเปนอุทาหรณใหกับเจาหนาที่ทุกคน หากไมปฏิบัติงานตาม
ระเบียบอยางเครงครัด จะทําใหเกิดความเสียหายตอทางราชการและผูกระทําผิดจะมีความผิดทําใหถูกลงโทษได
จึงกําชับทุกคนใหตั้งใจปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหถูกตอง ตามระเบียบอยางเครงครัด
สําหรับงบประมาณใหจัดตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเพิ่มเติม ของเขตรักษาพันธุสัตวปา
หนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขอใหผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา ดูแล ควบคุม การดําเนินงาน
อยางใกลชิดดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายทวี แกวพวง ผูอํานวยการสวนจั ดการตน น้ํา เรีย นใหที่ประชุมทราบว า ไดเข ารวมเป น
วิทยากรรวมบรรยายในหัวขอ “การบริหารจัดการน้ําภาพรวมจังหวัดหนองคาย” เพื่อจัดเตรียมโครงการแกไข
ปญหาภัยแลง ในวันที่ 5 และวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอัศวรรณและโรงแรมบุศยรินทร อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย และที่ประชุมไดมีมติใหดําเนินการดังนี้
1. ใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อําเภอ สวนราชการตาง ๆ จัดทําแผนงาน/โครงการ
บริห ารจั ดการน้ําที่อยู ในความรับผิ ดชอบ เสนอความตองการงบประมาณ 4 ป เพื่อใหจังหวัด หนองคาย
รวบรวมรายงานใหรองนายกรัฐมนตรี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ผูดูแลโครงการบริหารจัดการน้ําของประเทศ
โดยการประสานงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองคาย
2. เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผน/โครงการเสนอขอรั บ งบประมาณไปยั ง จั ง หวั ด หนองคายในส ว นที่
เกี่ยวของ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็วทันการณ เห็นควรแจงใหทุก
สวนแจงใหหนวยงานภาคสนามที่อยูในความรับผิดชอบ ไปประสานงานอําเภอ/องคการบริหารสวนตําบล ใน
พื้นทีเ่ พื่อจัดทําแผนงาน/โครงการตอไป
3. ดร.พงศพันธ สุนทรชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองคาย จะลงพื้นที่ที่เกี่ยวของกับ
สํ า นั กบริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ ที่ 10 ในวั น ที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในท อ งที่ อํ า เภอศรี เ ชี ย งใหม วั น ที่ 3
พฤษภาคม 2556 ในทองที่อําเภอโพธิ์ตาก และวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ในทองที่อําเภอสังคม
เห็นควรใหหนวยงานภาคสนามที่ควบคุมดูแลในพื้นที่ 3 อําเภอรวมใหขอมูลแผนงาน/โครงการกับอําเภอและ
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ดวย
4.รองนายก...

- 14 4. รองนายกรั ฐ มนตรี ดร.ปลอดประสพ สุ รั ส วดี ผู ดู แ ลงบเงิ น กู เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า
350,000 ลานบาท จะลงมารับแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของจังหวัดหนองคายใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ประธาน มอบผู อํ านวยการส ว นจั ด การต น น้ํ าเป น ผู ป ระสานงานกั บ หน ว ยงานในพื้ น ที่ เพื่ อ
จัดเตรียมขอมูลใหพรอม โดยการสํารวจพื้นที่วาจะดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการอะไรบางใหสอดคลองกับพื้นที่ที่
ดูแลรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายพิเชษฐ สุขสบาย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล เรียนใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจาก
การประชุมรว มกั บจั งหวั ดสกลนคร และไดรั บแจงวาหน วยงานที่ไดรั บงบประมาณจากจั งหวัด สกลนครใน
ปงบประมาณ 2552 – 2555 กรณีสิ่งกอสราง (การจัดทําฝาย) อาคารสถานที่ ขอใหหนวยงานที่ไดรับ
งบประมาณจั ด สงรายงานให จังหวั ด สกลนครทราบภายในเดื อนเมษายน 2556 เพื่ อจะได ร วบรวมเสนอ
คณะกรรมการของจังหวัดดําเนินการสงมอบใหหนวยงานที่ไดจัดทําดูแลรับผิดชอบตอไป
ประธาน มอบหนวยงานในพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณ ประสานจังหวัดสกลนครสงรายงานใหภายใน
กําหนดดวย และหากมีงบประมาณใหดําเนินการจัดทําใหมทุกครั้งตองรายงานใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
10 ทราบ เพื่อขออนุมัติกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายบรรพต ธุวานนท หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง เรียนใหที่ประชุมทราบวา ในชวง
ฤดูรอนไดเกิดเหตุไฟไหมในพื้นที่ ไดรับความชวยเหลือจากชาวบานประมาณ 3-4 หมูบาน และเจาหนาที่ผูผาน
การฝกอบรมจากสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห มาชวยดับไฟปา ทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี ไฟไมลุกลาม
ขยายมาก โดยในพื้นที่ดังกลาวเคยเกิดไฟไหมเมื่อครั้งป พ.ศ. 2541 แลว และจะติดตามระยะฟนตัวของพืช
และการฟนฟูของพื้นที่นั้นตอไป และเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลงไดจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อสํารวจติดตาม
อนุรักษสัตวปา โดยเนนสัตวปาในกลุมเดี่ยว พบจํานวน 6 ชนิด และพบวาในปนี้มีจํานวนนกเดี่ยวที่ประจําถิ่นมี
ลูกเพิ่มขึ้น 3 ตัว (ลูกเหยี่ยวขาว 2 ตัว เหยี่ยวนกเขาชิครา 1 ตัว) ซึ่งมีความสําคัญตอพื้นที่เกษตรและพื้นที่ใน
บึง และพบนกประจําถิ่นเพิ่มขึ้นเปน 86 ชนิด (เดิม 73 ชนิด)
ประธาน ขอใหสรุปรายงานเสนอใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบ อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ เรียนใหที่ประชุมทราบดังนี้
ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน (อส.301) ผลการใชจายงบประมาณ (อส. 302) ผลการจัดซื้อจัดจาง (อส.303)
รายงานการควบคุมภายใน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานตามขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรายงานตามขอสั่งการ
ปลัด กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหทุกหน วยงานที่
รับผิดชอบ เรงรัดดําเนินการจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานดังกลาวใหเปนปจจุบัน เนื่องจากที่
ผานมาไดจัดสงลาชากวากําหนด เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงขอให จัดสงรายงานดังกลาวตาม
กําหนดดังนี้
1.จัดทํา...

- 15 1. จัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน (อส.301) รายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ
(อส. 302) รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจาง (อส.303) ทุกกิจกรรม งาน/โครงการที่ไดรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติฯ กําหนดสงฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและขอสั่งการ รมว.ทส. (นายปรีช า
เรงสมบูรณสุข) ในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ใหจัดทํารายงานผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามนโยบาย/ขอสั่งการของ กําหนดสงฝายแผนงานและติดตามประเมินผล ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป
3. การรายงานความก าวหน าผลการดํ าเนิ น งานตามนโยบาย/ข อสั่ งการของ รมว.ทส. และ
ปกส.ทส. ตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายในการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวงครั้ง
ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 ใหจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามนโยบาย/
ขอสั่งการของ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. สงฝายแผนงานและติดตามประเมินผลเปนผูรวบรวมสง ภายในวันที่
20 ทุกเดือน
4. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลแตละนโยบาย โดยสรุปสง
ให สํานักแผนงานและสารสนเทศ เปน ประจํ าทุ ก 3 เดือน (รอบไตรมาส) โดยให ฝายแผนงานและติ ดตาม
ประเมินผลเปนผูรวบรวมสง
5. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ
6 เดือน) ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สงให สํานักแผนงานและสารสนเทศ
เปนประจําทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน) โดยใหฝายแผนงานและติดตามประเมินผลเปนผูรวบรวมสง
6. การรายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 ใหจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนประจําทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน) โดยให
ฝายแผนงานและติดตามประเมินผลเปนผูรวบรวมสง
7. การรายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณผานระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (E-Project Tracking System) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหทุกหนวยงานเรงนําเขาขอมูลแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดําเนินงาน
และผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ
ไมใหต่ํากวาผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS
ประธาน กําชับทุกหนวยงานใหจัดสงรายงานภายในกําหนด และขอใหทุกหนวยงานเบิกจาย
งบประมาณให เ ป น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ งาน หากมี ความคลาดเคลื่ อนเล็ กน อย เนื่ องจากไม เ ป น ไปตาม
แผนงานที่กําหนด ขอใหมีขอชี้แจงรายละเอียดชัดเจน สามารถที่จะดําเนินการตอไปได จึงไมจําเปนตองปรับ
แผนในทุกเรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ได
แจงใหทราบเรื่องการสั่งจองเหรียญหลวงปูลี กุสลธโร วัดเกสรศีลคุณธรรมเจดีย (วัดภูผาแดง) อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี รุน “ผูพิทักษไพร” รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหที่ประชุมทราบแลว หากบุคคลใด
มีความ...

- 16 มีความประสงคจะสั่งจองใหจัดสงใบสั่งจองไดที่สวนอุทยานแหงชาติ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556 และ
ชําระเงินภายในสิ้นเดือนเมษายน 2556
ประธาน แจงผูสั่งจองทุกคนวาเงินบางสวนจะนําไปถวายทําบุญหลวงปูลี กุสลธโร วัดเกสรศีล
คุณธรรมเจดีย (วัดภูผาแดง) ดวย และจะมอบเหรียญใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปน
ผูแจกจายใหกับขาราชการ เจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
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