รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนา ฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 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. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ
12. นายวรวิทย ศรีสําราญ
13. นายวิษณุ กุมภาว
14. นายเกรียงไกร แกวอุดม
15. นายวิเชียร ศรไพบูลย
16. นายสมศักดิ์ จันดาวาป
17. นายภัทรนันท คลื่นแกว
18. นายกรทอง นันทะเสนา
19. นายณัฐวุฒิ คําพิลา
20. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
21. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
22. นายพิษณุ วงษเกษม
23. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่ นุรักษ, หัวหนา
ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการและผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการ
ปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ
ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
และหัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
หัวหนากลุมงานวิชาการและหัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตร
จังหวัด
หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
24.นางสาว...

-224. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
25. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
26. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร
27. นางจุฑารัตน วัยกิจ
28. นางศิริพร สุมมาตย
29. นางสุภาวดี มณีรักษ
30. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
31. นายนิติ ดีจันทร
32. นายปญญา ติดมา
33. นายวิสัน กุดแถลง
34. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
35. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
36. นายนาวิน มุขกัง
37. นายพูลศักดิ์ กางทอง
38. นายมานพ เพ็งพูน
39. นายสุชาติ ศิริ
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

หัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
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
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
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. นายศักดา สุขประเสริฐ
58. นายสุวิทย เมธมุทา
59. นายชํานาญ นามแสง
60. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
61. นายชัยวัตต หัศกรรจ
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. นายนพดล แกวคําไสย
74. นายชนก นาคนิยม
75. นายโคจร จําปานิล
76. นายชัยพร ไทยกิ่ง
77. นายสุริยา คูสกุลรัตน
78. นายวิกรม ชูสาย
79. นายประเสริฐ ทองกุล
80. นายพิเชษฐ จํารัส

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

-481. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
82. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
83. นายไพรินทร วงควันดี
84. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
85. นายกิตติภัค สารีรัตน
86. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูไมมาประชุม
1. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
2. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
3. นางสาววริศา ภาประเวช
4. นางปริยานุช บัวบาน
5. นายบดินทร เมธมุทา
6. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธตระกูล
7. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
8. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
9. นายกมลภู โคตรรัตน
10. นายประสาท ไสยาสน
11. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
12. นายทวีป คําแพงเมือง
13. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
ผูเขารวมประชุม
1. นายเกียรติศักดิ์ วาสนาทิพย
2. นายอดินันต ปุริโส
3. นางพุทธชาติ จิตสวาง
4. นายสุขุม ธรรมโรจน
5. นายเดชมกล บุญสุข
6. นางสาววัชราภรณ ขายคํา
7. นายเกชา ชีวาจร
8. นายวัชระ ปองชาลี
9. นายครรชิต หิรัตนพันธุ
10. นายพิภพ โคตรชมพู
11. นางสาวเอื้อมพร สมปญญา
12. นายพิทักษ คําสงค
13. นางสาวดวงจันทร แสนคํา

หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ําและหัวหนาฝายสงเสริม
และจัดการชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวและหัวหนาสวนปาภูทอก
สวนปาภูลังกา
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
นักวิชาการปาไมชํานาญการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นายชางสํารวจชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่ นุรักษ
นายชางสํารวจชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นายชางสํารวจชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
14.นายวุฒิพงษ...

-514. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนจัดการตนน้ํา
15 นายสุวิทย จันทรเรือง
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอุทยานแหงชาติ
16. นางกษมา นาราษฎร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
17. นางพจนา อัคคะปะชะ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
18. นายบารมี ศรีระษา
นิติกรปฏิบัติการ
กลุมงานวิชาการ
19. นางวราภรณ บุญสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
20. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
21. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
22. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
23. นางสาวจุรีรัตน พรดา
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สวนอํานวยการ
24. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
25. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. แจงการประชุมผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยไดรับการประสาน
ภายในจะมีการจัดประชุมที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 โดยกําหนดการที่ชัดเจนจะแจงใหทราบอีกครั้ง ใน
เบื้องตนมอบสวนอํานวยการดูแลความเรียบรอยจัดหองประชุมใหไดที่นั่งประมาณ 150 ที่
2. สืบเนื่องจากนโยบายอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดเคยใหไวเรื่องการ
จัดหาเงินเพื่อตั้งเปนกองทุนไวคอยชวยเหลือเจาหนาที่ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน โดยการจัด
แขงขันกอลฟ ซึ่งการแขงขันจะแบงเปนของแตละภาค และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 – 10 จะจัดขึ้นใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2556 สําหรับรายละเอียดเชิญประชุมที่หองผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
10 เวลา 14.00 น. อีกครั้ง เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคนเขารวมประชุม และจะสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันชีวิตกลุมดวย
3. สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกี่ยวกับการปองกันปราบปราม และรักษาทรัพยากร
ปาไม ทานอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดกลาวไววาเปนหวงเจาหนาที่ปฏิบัติงานทุกคน จึง
ไดใหสรางเหรียญหลวงปูลี กุสลธโร รุน “ผูพิทักษไพร” โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนผูดําเนินการ
เพื่อแจกจายให กับเจ าหนาที่ของกรมอุทยานแห งชาติ สัตว ปา และพั นธุพืช ซึ่งในวัน ที่ 14 – 15 มิถุนายน
2556 จะเดินทางมาตรวจราชการหนวยงานภาคสนาม และจะไปรับเหรียญหลวงปูลี กุสลธโร ที่วัดเกสรศีล
คุณธรรมเจดีย (วัดภูผาแดง) ดวยตนเอง เพื่อนําไปมอบใหกับเจาหนาที่ที่อุทยานแหงชาติภูพาน และอุทยาน
แหงชาติภูผายล ขอใหเจาหนาที่หนวยงานภาคสนามในพื้นที่แตงกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานตามสังกั ด เพื่อ
รวมตอนรับดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
- ไมมีแกไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบ...

-6ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
3.1 เรื่อง ใหจัดทําสมุดเบอรโทรศัพท
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามที่
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดสั่งการที่ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
มอบสวนอํานวยการจัดทําสมุดเบอรโทรศัพท โดยฝายสื่อสารและสารสนเทศ ไดดําเนินการจัดทําเรียบรอย
และไดนํามาแจกที่ประชุมพรอมดวยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข – สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ดวยมูลนิธิ
อนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทย ไดจัดทําโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข- สักสยามินทร ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อเปนการ
เฉลิมฉลองพระเกียรติและสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศใหยั่งยืน
เสริ มสรางทรั พยากรของประเทศให เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอัน สงผลไปสู การอนุ รักษ
พัฒนา และการรูจักใชประโยชน จากทรัพยากรของชาติอยางยั่ งยืนดวยคุณธรรม ในการนี้ จังหวัดอุดรธานีได
ขอความเมตตาเจาอาวาสวัด ทุกวัดจัดตั้งกองผาปาในการสนับสนุนโครงการดังกลาว วัดละ 100 ตน ตนละ
184 บาท รวมเปนเงิน 18,400 บาท เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค จังหวัด
อุดรธานีจึงขอความอนุเคราะหมายังสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ใหการสนับสนุนสมทบกองผาปาโดยให
ประสานวัดที่ประสงคจะปลูกตนมเหสักข -สักสยามินทร โดยตรง เพื่อวัดจะไดรวบรวมปจ จัยดังกลาวนําสง
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเพื่อโอนเขาบัญชีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตอไป โดยสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดประสานวัดบานดงสระพัง หมู 6 บานดงสระพัง ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เจาอาวาสวัดดังกลาวไดประสานกับสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบ
แลว จึงขอแจงบุคลากรในสังกัดรวมบริจาคปจจัยจัดตั้งกองผาปาดังกลาวไดที่ฝายธุรการ สวนอํานวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง ขอสงสําเนาหนังสือ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ที่ 191/2556, ที่ 192/2556, ที่ 193/2556, ที่
194/2556 และที่ 195/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไดยายขาราชการจํานวน 6 ราย ดังนี้
1. นายสุวัฒน เปยมปจจัย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ยายไปดํารงตําแหนงรองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2. นายเสริมยศ สมมั่น ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ยายไปดํารงตําแหนงรองอธิบดี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
3. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม
ยายไปดํารงตําแหนงรองอธิบดี กรมปาไม
4.นายสากล...

-74. นายสากล ฐินะกุล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ยายไปดํารง
ตําแหนงรองอธิบดี กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. นางเตือนใจ นุชดํารงค ผูอ ํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
6. นายณรงค มหรรณพ ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
และคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 196/2556, และ ที่ 197/2556
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไดรับโอนขาราชการจํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายธัญญา เนติธรรมกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําแหนงและสวนราชการที่รับโอน
คือ ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2. นายเชวง ไชยหลาก ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําแหนงและสวนราชการที่รับโอน คือ
ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม
ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 968/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 เรื่ อง ใหขาราชการช วยปฏิ บัติ ราชการ โดยใหน ายสุวิ ทย จัน ทร เรื อง นั กวิ ชาการป าไมป ฏิบั ติการ
ตําแหนงเลขที่ 4035 สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 ชวยปฏิบัติราชการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 โดยปฏิบัติงานที่สวนอุทยานแหงชาติ
ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1085/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 เรื่อง เลื่อนขาราชการ จํานวน 17 ราย ที่เกี่ยวของกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 คือ
1. นายธวัชชัย นันทะแสน เจาพนักงานปาไม สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 8 ตําแหนงและสวนราชการที่เลื่อน เจาพนักงานปาไมอาวุโส สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
2. นายฐิติกร มณฑา เจาพนักงานปาไม สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 8 ตําแหนงและสวนราชการที่เลื่อน เจาพนักงานปาไมอาวุโส สวนอนุรักษสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10
3. นายสุริยา คูสกุลรัตน เจาพนักงานปาไม สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 8 ตําแหนงและสวนราชการที่เลื่อน เจาพนักงานปาไมอาวุโส สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10
ประธาน ขอเพิ่มเติมรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ดังนี้
1. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
2. นายกฤษฎา สาครวงศ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
3. นายทองสุข กันยาทอง
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน...

-8ประธาน แจงวาเรื่องการปองกัน ปราบปราม การลักลอบทําไมพะยูงและการบุกรุกพื้นที่ ขอ
กําชับเจาหนาที่ทุกหนวยงานใหหมั่นตรวจตราลาดตระเวนเขมงวดและตอเนื่อง ใหทํางานในเชิงรุก ปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนภารกิจหลักที่เราตองดําเนินการอยางเขมแข็ง และจะมีการนัดประชุมเพื่อมอบ
นโยบายกับเจาหนาที่หนวยงานภาคสนามใหชัดเจน สําหรับขอมูลในพื้นที่ตองมีใหครบถวนและถูกตองชัดเจน
สามารถจัดเสนอไดทันที หากมีปญหา อุปสรรค สรุปรายงานใหทราบเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป หรือ
จะหารือโดยตรงกับผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดตลอดเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจสนธิกําลังปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบทําไมพะยูง ป 2556
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ได
จัด ทําแผนเฉพาะกิจ เพื่ อสนธิกําลั งปฏิบั ติการป องกั 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)
1.1 จํานวนคดี (ในเขต) 133 คดี ผูตองหาจํานวน 47 ราย ไมของกลางจํานวน 2,891
ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวมจํานวน 101.86 ลูกบาศกเมตร พื้นที่บุกรุกจํานวน 97-3-30 ไร
1.2 จํานวนคดี (นอกเขต) 15 คดี ผูตองหาจํานวน 2 คน ไมของกลางจํานวน 1,066
ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวมจํานวน 30.93 ลูกบาศกเมตร
1.3 เปนคดีไมพะยูงจํานวน 84 คดี ผูตองหา 19 คน ไมของกลางจํานวน 2,649
ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวมจํานวน 71.74 ลูกบาศกเมตร และเปนคดีนอกเขต 12 คดี ไมมีผูตองหา
ไมของกลาง 1,033 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 26.10 ลูกบาศกเมตร
1.4 เปรียบเทียบจํานวนคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมทั้งในและนอกเขต
พื้นที่ ระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ของป พ.ศ. 2554 , 2555 และ พ.ศ. 2556 จะเห็นไดวามีคดี
สูงขึ้นชวงที่มีสนธิกําลัง เพราะสามารถตรวจลาดตระเวนทั่วถึง จับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได
1.5 ของกลางระหวางคดี คือ
1. รถกระบะ
จํานวน 22 คัน
2. รถไถนาเดินตาม
จํานวน 12 คัน
3. รถจักรยานยนต
จํานวน 10 คัน
4. ลอเข็น
จํานวน 27 คัน
5. เลื่อยโซยนต
จํานวน 17 เครื่อง
6. เลื่อยตัด
จํานวน 14 ปน
7. เลื่อยธนู
จํานวน 5 เครื่อง
8. ปนแกปแบบไทยประดิษฐ จํานวน 10 กระบอก
9.ปนลูกซอง
จํานวน 5 กระบอก
10.ซากสัตวปา...

-910. ซากสัตวปา
จํานวน 21 ซาก
11. เรือ
จํานวน 3 ลํา
1.6 ปญหาและอุปสรรค
- ระหวางการปฏิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจฯ พบราษฎรที่มีฐานะยากจนและวางงาน
ลักลอบตัดไมพะยูง เนื่องจากไมมีราคาสูง
- เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตามแผนเฉพาะกิจฯ คาดวาจะมีการลักลอบตัดไมพะยูงมากขึ้น
เนื่องจากอุทยานแหงชาติมีอัตรากําลังไมเพียงพอตอการดูแลรักษาพื้นที่
1.7 แนวทางแกไข
- หาอาชีพเสริมใหกับราษฎรในชวงฤดูแลง
- จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการลักลอบทําไมพะยูงในเขตพื้นที่อนุรักษอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกๆ ป
2. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2556 ทานอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (นายมโนพัศ
หัวเมืองแกว ) 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. คณะทํางานไดจัดประชุมเจาหนาที่ เพื่อวางแผนดําเนินการปฏิบัติงาน และซักซอมความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
4. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดเขาตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจเจาหนาที่
ชุดเฉพาะกิจเพื่อสนธิกําลังปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการลักลอบทําไมพะยูงในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ทองที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. องคกรดานการสืบสวนดานสิ่งแวดลอมตางประเทศ (EIA) ไดเขาถายทําสาระคดีการลักลอบ
ทําไมพะยูง ณ อุทยานแหงชาติภูผายล และอุทยานแหงชาติภูลังกา
สรุปผลการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี เจาหนาที่ทุกคนไดรับความปลอดภัย พรอมเดินทางกลับตน
สังกัดเรียบรอย
ประธาน ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกคน ที่ชวยกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จดวยดี มอบสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากรดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม และกระตุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กําชับหัวหนาหนวยงานทุกคนใหความสําคัญเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ บุคคลใด
ปฏิบัติงานดี ขอใหประเมินคะแนนมากกวาบุคคลอื่น หากบุคคลใดประพฤติตนในทางที่ไมดี ควรที่จะประเมิน
คะแนนใหตามความเหมาะสมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
นายพิเชษฐ สุขสบาย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม 2556 ดังนี้
1. คดีจํานวน 17 คดี
2. ผูตองหาจํานวน 4 คน
3. ไมของกลางจํานวน 285 แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 6.6 ลูกบาศกเมตร
4.ตรวจยึด...

- 10 4. ตรวจยึดรถกระบะจํานวน 8 คัน รถเกงจํานวน 1 คัน รถจักรยานยนตจํานวน 2 คัน
5. พืน้ ที่บุกรุกจํานวน 16-3-15 ไร
มติที่ประชุม รับทราบ
นายสมเกียรติ ตันติวิวัฒน ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา สืบเนื่องจากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหนวยงานภาคสนาม พบวาในกรณีที่สวนปาอยูนอกเขตพื้นที่
อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา จะมีปญหาในการดูแลรักษา เนื่องจากมีการปลูกยางพาราโดยรอบ
พื้นที่ของแปลงปลูกปา จึงอยากจะขอใหเจาหนาที่ประจําแปลง หมั่นไปตรวจพื้นที่อยางสม่ําเสมอ หากพบวามี
การมาบุกรุกพื้นที่ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณบุกรุกแผวถางพื้นที่แลวจะทํา
ใหแกไขปญหายาก จึงตองหมั่นไปคอยดูแลพื้นที่เปนประจําอยางเขมงวด
ประธาน กําชับเจาหนาที่ทุกคนหมั่นตรวจตราพื้นที่ใหเขมงวด หากมีการบุกรุกพื้นที่ใหรีบจับกุม
ดําเนินคดีโดยทันที
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน เรียนใหที่ประชุมทราบวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ไดจัดทําคูมือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดําเนินคดีการกระทําผิดกฎหมายปาไม เพื่อแจกจาย
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมาติดตอขอรับหนังสือไดที่สวนอนุรัก ษและปองกัน
ทรัพยากรไดในวันนี้ (ชวงบาย)
มติที่ประชุม รับทราบ
นายสนอง แกวอําไพ หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก เรียนใหที่ประชุมทราบวา เมื่อประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม 2556 ไดรับการประสานงานจาก ผอ.ศปป. สังกัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รวมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดขออนุญาตเขาติดตามและถายทําสภาพ
พื้นที่ที่มีการ บุกรุกในเขตอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก เนื่องจากไดมีผูไปรองเรียนวามีการบุกรุกพื้นที่แปลงใหญ
ประมาณ 400 - 500 ไร จึงไดเขามาตรวจสอบพื้นที่ โดยไดนําไปตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งมีแปลงพื้นที่จํานวน 20
ไร และไดดําเนินการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 (รื้อถอน) เรียบรอยแลว
พรอมไดชี้แจงรายละเอียดการบุกรุกพื้นที่ใหทราบแลว วาไมมีพื้นที่บุกรุกแปลงใหญตามที่รองเรียนแตอยางใด
และได อ อกอากาศเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ท ราบทั่ ว ไปทาง ททบ.5 ออกอากาศเวลา 21.45 น. วั น ที่ 19
พฤษภาคม 2556 ที่ผานมาแลว
ประธาน ขอเพิ่มเติมวา ไดไปรวมประชุมกับ กอ.รมน. แลวไดชี้แจงรายละเอียดวาไมเคยมีพื้นที่ที่
บุกรุกแปลงใหญแตอยางใด อาจมีการสงขอมูลขาวสารผิดพลาดได และขอใหหัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
ติดตามคดีเรื่องการชิงรถจักรยานยนตของกลางคืนอยางตอเนื่อง หากมีปญหา อุปสรรค ใหรีบรายงานใหทราบ
โดยดวน
นายสนอง แกวอําไพ หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก รายงานวา ไดติดตามผลคดีอยาง
ตอเนื่องพรอมรายงานความคืบหนาใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบตลอด และสําเนาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบแลวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายชัยวัตต หัศกรรจ หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุ รายงานโครงการปนจักรยานสัมมะปพิชิต
ภูหินจอมธาตุ เนื่องจากนายอําเภอกุดจับไดประชุมหัวหนาสวนราชการ ณ วนอุทยานภูหินจอมธาตุ
โดยที่ประชุม...

- 11 โดยที่ ประชุ มสรุ ปวาอยากจะให วนอุทยานภู หินจอมธาตุ กําหนดทิศทางเปน วนอุ ทยานเพื่อสุ ขภาพ จึ งได มี
โครงการจัดทํากิจกรรมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องสุขภาพ เชน กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล กิจกรรม
แข งขั น ป น จั กรยาน และกิ จ กรรมป น หน าผา โดยกิ จ กรรมเดิ น วิ่ ง การกุ ศล วนอุ ทยานภู หิ น จอมธาตุ ไ ด
ดําเนินการอยูแลวทุกป จึงไดสรุปเลือกเอากิจกรรมแขงขันปนจักรยาน เสนอองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
จัดสรรของบประมาณมาดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาว จึงไดจัดโครงการปนจักรยานสัมมะปพิชิตภูหินจอม
ธาตุ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เรียบรอยแลว ขอใหทุกคนรับชมวีดิทัศนโครงการดังกลาวโดยพรอม
เพรียงกัน
ประธาน ขอขอบคุ ณหั ว หนาวนอุ ทยานภู หิ น จอมธาตุ ที่จั ด กิ จ กรรมดั งกล าวขึ้ น เพื่อเป น การ
ประชาสัมพันธและเชิญชวนนักทองเที่ยวไปเที่ยวชมใหมากยิ่งขึ้น หากวนอุทยานแหงอื่นจะนําไปเปนแบบอยาง
ไดยิ่งดี เพื่อประชาสัมพันธหนวยงานใหประชาชนไดรูจักมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ประธาน มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ให สวน/กลุม เรงรัดหนวยงานในสังกัดรีบเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดดวย
2. เรื่องการจัดตั้งสิ่งกอสรางหนวยพิทักษปาที่ไดรับเพิ่มเติมใหรีบดําเนินการ สําหรับเขตหามลา
สั ต ว ป า หนองหานกุ ม ภวาป จั ง หวั ด อุ ด รธานี ที่ ไ ด รั บ เพิ่ ม เติ ม ให จั ด หาพื้ น ที่ พร อ มดํ า เนิ น การอย า งเร งด ว น
เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณมาเรียบรอยแลว
3. เรื่องการจัดทําสถานที่จอดรถจักรยานยนตในพื้นที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ขณะนี้
กํ า ลั ง เขี ย นแบบแปลนให จ อดได ป ระมาณ 50 คั น มอบส ว นอํ า นวยการเขี ย นโครงการของบประมาณ
รายละเอียดจะหารืออีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการศูนยบริการโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ เรียนให
ที่ประชุมทราบวา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดดําเนินการจัดทําขอมูลแปลงปลูกปาจํานวน 4,600 ไร
เพื่อเสนอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรียบรอยแลว พรอมไดจัดทําแผนงบประมาณการเพาะชํา
กลาไมตามโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา ในป พ.ศ. 2557 จํานวนประมาณ 9,000 ไร หาก
เจาหนาที่บุคคลใดมีพื้นที่ที่ไดสํารวจแลวเหลือพื้นที่ใหปลูกปาได ขอใหแจงเพิ่มเติมรายละเอียดตามแบบฟอรมที่
ไดกําหนดไดทศี่ ูนยบริการโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
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