รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนา ฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 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. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
22. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร
23. นายพิษณุ วงษเกษม

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

-224. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา
25. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
26. นางจุฑารัตน วัยกิจ
27. นางศิริพร สุมมาตย
28. นางสุภาวดี มณีรักษ
29. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
30. นายนิติ ดีจันทร
31. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
32. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
33. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
34. นายนาวิน มุขกัง
35. นายพูลศักดิ์ กางทอง
36. นายมานพ เพ็งพูน
37. นายสุชาติ ศิริ
38. นายแกน สาชนะ
39. นายปฐมพร สมจิตต
40. นายวิรัช หิรัญพฤกษ
41. นายทองสุข กันยาทอง
42. นายจิตรกร อุปพงษ
43. นายจันทร ทาจันทร
44. นายสมเกียรติ จันทรตรี
45. นายณรงค ภักดิ์สรสิทธิ์
46. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
47. นายสนอง แกวอําไพ
48. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
49. นายพิเชษฐ สุขสบาย
50. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย
51. นายรังสรรค เหลาภา
52. นายสมคิด อุตรนคร
53. นายทองใบ จักขุลี

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมและหัวหนาโครงการ
เยาวชนพิทักษไพร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราว-แกงไก
หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ (1),(2),(3) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ที่ 5 และหัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูพาน
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นทีล่ ุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ
จังหวัดนครพนม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา
หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง และหัวหนาหนวยปองกันรักษาปา
ที่ อด.6 (หนองแสง)
54.นายธงชัย...

-354. นายธงชัย นาราษฎร
55. นายศักดา สุขประเสริฐ
56. นายสุวิทย เมธมุทา
57. นายชํานาญ นามแสง
58. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
59. นายชัยวัตต หัศกรรจ
60. นายทวีป คําแพงเมือง
61. นายบรรพต ธุวานนท
62. นายโนรี ตะถา
63. นายกฤษฎา สาครวงศ
64. นายชลิต ลี้ตระกูล
65. นายไพบูลย พลธนะ
66. นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน
67. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
68. นายนพดล แกวคําไสย
69. นายชนก นาคนิยม
70. นายโคจร จําปานิล
71. นายสุริยา คูสกุลรัตน
72. นายวิกรม ชูสาย
73. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
74. นายไพรินทร วงควันดี
75. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
76. นายกิตติภัค สารีรัตน
77. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูไมมาประชุม
1. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
2. นางสาววริศา ภาประเวช
3. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
4. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร

หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
หัวหนาวนอุทยานวังสามหมอ
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหนาโครงการพัฒนาปา
เกากลอย-นากลาง (1), (2), (3) และหัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวและหัวหนาสวนปาภูทอก
สวนปาภูลังกา
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนมและหัวหนาโครงการพัฒนาปาไม
ตามแนวพระราชดําริปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ ปาดงชมภูพาน
และปาดงกะเฌอ จ.สกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
5.นางปริยานุช...

-45. นางปริยานุช บัวบาน
6. นายบดินทร เมธมุทา
7. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธตระกูล
8. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
9. นายปญญา ติดมา
10. นายวิสัน กุดแถลง
11. นายกมลภู โคตรรัตน
12. นายประสาท ไสยาสน
13. นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
14. นายสกล กุลมะลิวัลย
15. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
16. นายสมบัติ สุภศร
17. นายสมโภชน เที่ยงจิตต
18. นายฐิติพงษ ถาวงกลาง
19. นายชัยพร ไทยกิ่ง
20. นายประเสริฐ ทองกุล
21. นายพิเชษฐ จํารัส
22. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
ผูเขารวมประชุม
1. นายเกียรติศักดิ์ วาสนาทิพย
2. นายสุขุม ธรรมโรจน
3. นายเดชมกล บุญสุข
4. นางสาววัชราภรณ ขายคํา
5. นายเกชา ชีวาจร
6. นายวัชระ ปองชาลี
7. นางสาวเอื้อมพร สมปญญา
8. นายพิทักษ คําสงค
9. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
10. นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย
11 นายสุวิทย จันทรเรือง
12. นางกษมา นาราษฎร
13. นางพจนา อัคคะปะชะ
14. นางวราภรณ บุญสุข

หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ําและหัวหนาฝายสงเสริม
และจัดการชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาสกลนคร
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
นักวิชาการปาไมชํานาญการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นายชางสํารวจชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นายชางสํารวจชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่ นุรักษ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอุทยานแหงชาติ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอุทยานแหงชาติ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
15.นางสาว...

-515. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
16. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
17. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
18. นางสาวจุรีรัตน พรดา
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สวนอํานวยการ
19. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
20. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 งบประมาณป พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดขอสนับสนุน
งบประมาณจํานวน 10,171 ลานบาท
เรื่องที่ 2 กําชับทุกหนวยงาน ฝกการจัดระเบียบแถวใหพรอมเพรียงและมีระเบียบวินัยถูกตอง
หากไมมีการฝกทบทวนเปนประจําอาจทําใหการปฏิบัติหยอนยานได โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 จะมี
โครงการจัดฝกอบรม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่หนวยงานภาคสนามทุกคน
เรื่องที่ 3 เมื่อวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายวิเชษฐ เกษมทองศรี) ไดมอบนโยบายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สรุปได
ดังนี้
1. สัญลักษณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสัญลักษณกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช มีความหมายดี
2. เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เปนตํานาน เปนผูรกั ปาไม สัตวปาและธรรมชาติ ดวยกายและใจเราจะ
นึกถึงหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี “สืบ นาคะเสถียร”
3. แนวนโยบายการบริหารจัดการ คือ Quick, Clear and Clean, Green and Growth คือ
ใหรวดเร็ว, โปรงใส,ชัดเจน,ตรวจสอบได มีหัวใจสีเขียว ก็จะมีความเจริญกาวหนา
3.1 ความโปรงใส ใหทํางานดวยความโปรงใส ปฏิบัติหนาที่โดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หลักเกณฑที่เปนธรรม ความเหมาะสมในงาน
3.2 การบริหารจัดการงบประมาณ ใหสรุปและจําแนกปญหาการใชงบประมาณที่ลาชาและ
แนวทางแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และการเรงรัดการใชงบประมาณตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนกําลังสําคัญ ตองไดรับการพิจารณาคาตอบแทนที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับความทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ และไดรับสวัสดิการที่ดี
- จัดใหมีการพัฒนาความรูและความสามารถของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยและเพียงพอสําหรับเจาหนาที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน
- บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ดีและผานเกณฑมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับสากล
3.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
-นําภาพ...

-6- นําภาพถายดาวเทียมมาใชในการปฏิบัติหนาที่และการประเมินผลงาน และจัดทํา
War Room ซึ่งมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมารวมทํางาน
3.5 การประชาสัมพันธใหเปนทิศทางเดียวกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
4. นโยบายสําหรับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4.1 โครงการปลูกปา 800 ลานกลา
- ศาลปกครองพิพากษาใหดําเนินโครงการตอไดโดยตองดําเนินการจัดทํา EIA HIA
และ ประชาพิจารณ เราสามารถดําเนินโครงการปลูกปา 800 ลานกลาตอได
- ประสานงานกับกรมปาไมและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในการเปดตัว
โครงการพรอมกันทุกจังหวัด หาแนวรวมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน และวางแผนการดําเนินงานอยาง
รอบคอบ ถี่ถวน
4.2 การแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแหงชาติใชมาตรการตามกฎหมาย
1) ในกรณีของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจหรือสรางบานพักตากอากาศให
ปราบปรามและดําเนินการทางกฎหมายอยางเด็ดขาด
2) ในกรณีของชาวบานที่ทํามาหากินกอนการประกาศเขตอุทยานแหงชาติตางๆ
- ใหเขาไปสรางจิตสํานึกในการรักษาปาและสิ่งแวดลอม และกํากับดูแลการขยายพื้นที่
ของชุมชนและการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีความเหมาะสมและยั่งยืน3) ในกรณีของชาวบานที่บุกรุกเขามาทํากินหรือทําการเกษตรใหพิจารณาแกไขปญหา
อยางละมุนละมอม และประสานหนวยงานอื่นเขามาใหความชวยเหลือตามความจําเปน เพื่อใหชาวบานไปหาที่
ทํากินใหมได
4.3 การจัดการภัยพิบัติ : ไฟปา น้ําปา ดินถลม สึนามิ
1) การใหขอมูลเตือนภัยลวงหนา
- บริหารจัดการขอมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห และวิจัยความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติ
ใหขอมูลประชาชนลวงหนาอยางทันทวงที และกําหนดระบบตรวจจับ และสงสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ
2) การจัดอบรมแกอาสาสมัคร
- สรางเครือขายทําหนาที่เปนผูเผยแพรและใหความรูแกบุคคลทั่วไป และสราง
แรงจูงใจและคาตอบแทนที่เหมาะสม
4.4 สัตวปาและพันธุพืช
- กํากับดูแลและจัดทําบัญชีสัตวปาและพันธุพืช เพาะเลี้ยงพันธุส ัตวปาเพื่อการอนุรักษ
ปลอยกลับสูธรรมชาติ และเพาะเลี้ยงพันธุพืชเพื่อนํามาใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ เทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
4.5 งานวิจัย (Research and Development)
- สนับสนุนการวิจัยและการสํารวจสัตวปาและพันธุพืชเพื่อการอนุรักษและดาน
เศรษฐกิจ และการเพาะพันธุสัตวเพื่อใชในการทดลองอยางมีมนุษยธรรม
4.6 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- อบรมเจาหนาที่เปนมัคคุเทศกนําเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสงเสริมการถาย
ภาพยนตรเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เรื่องที่ 4...

-7เรื่องที่ 4 การประกวดหมูบานตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.) ดีเดน โดยอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมอบนโยบายไววา
หากผูใดสงหมูบาน สสอ. เขาประกวด จะไดรับพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
เรื่องที่ 5 หากสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ ประสงคจะขอสนับสนุนงบประมาณป พ.ศ.
2557 จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.) ขอใหจัดสงเอกสารภายในเดือนกันยายน 2556
เรื่องที่ 6 นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
ไดจัด พิมพห นังสื อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ งานของพนักงานเจ าหนาที่ในการจั บกุมและคน ผูกระทําผิ ดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม นํามาแจกจายใหกับขาราชการ พนักงานที่ประชุม เพื่อนําไปศึกษาประกอบการ
ปฏิบัติงาน จึงขอขอบคุณที่ไดดําเนินการจัดทําเพื่อใชเปนประโยชนตอทางราชการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
- ไมมีแกไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
3.1 เรื่อง ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบทําลาย
ทรัพยากรปาไม
นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา ตามที่ไดมอบหมายใหสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากรดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง มาตรการ
เพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม ขณะนีใ้ นอยูขั้นตอนการดําเนินงาน และขอเชิญ
ประชุมหัวหนาหนวยงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานตอไป
ประธาน ขอใหติดตามใหเปนไปตามกําหนดดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนของขวัญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา จากการ
ประชุมผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556
ที่ประชุมไดมีการเสนอโครงการมอบของขวัญจากผูบริหารและเจาหนาที่ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เพื่อมอบเปนขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จึงขอรับการสนับสนุนของขวัญจากผูบริหาร และเจาหนาที่ของทุกหนวยงานในสังกัด โดยใหรวบรวม
สงฝายธุรการ สวนอํานวยการ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 263/2556 ไดแตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทนอธิบดี
กรมอุทยาน...

-8กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. นายนิพนธ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
3. นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. นายสมหมาย กิตยากุล ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
5. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผูอํานวยสํานักบริหารงานกลาง
6. นายสมพงษ จีราระรื่นศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่อง การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 239/2556 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 รับโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญมาดํารงตําแหนงจํานวน 1 ราย คือ นายอํานาจ ทองเบ็ญญ ผูอํานวยการสํานัก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับโอนมาดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน เปนผูอํานวยการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่อง เรงรัดรายงานการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ตามยุทธศาสตรการ
แกไขปญหาดานพลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา คําสั่งสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ที่ 147 /2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติด ตาม กํากับ ดู แล การรณรงคและประเมิน ผลการประหยั ดพลังงานตามยุทธศาสตร การแกไขป ญหาด าน
พลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 แจงใหทุกหนวยงานดําเนินการดังนี้
๑. ให กรรมการที่เ ป น หั วหน าหนว ยงานภาคสนามทุ กหน ว ย รายงานข อมู ล การใช พลั งงาน
(ไฟฟา – น้ํามันเชื้อเพลิง) ตามแบบรายงานแนบทายคําสั่งนี้ ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบภายใน
วันที่ 3 ของทุกเดือน
๒. ใหกรรมการที่เปนผูอํานวยการสวนทุกสวน และหัวหน ากลุมทุกกลุม กํากับ ดูแล เรงรัด
และติดตามใหหัวหนาหนวยงานภาคสนามไดปฏิบัติตามขอ 1 และควบคุม ดูแล กําชับเจาหนาที่ในสังกัดให
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
จึงขอกําชับทุกหนวยงานใหเรงรัดรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนดดวย
ประธาน กําชับทุกหนวยงานใหจัดสงภายในกําหนดดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
นายพิเชษฐ สุขสบาย หัว หนาอุทยานแหงชาติภูผายล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มิถุนายน 2556 ดังนี้
1. กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําเดือนมิถุนายน 2556
2. วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ธ.ก.ส. สาขาโคกศรีสุพรรณ รวมกับอุทยานแหงชาติภูผายล
ปลูกปาตามโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกปาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3.ผลการ...

-93. ผลการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดดานปาไม ดังนี้
- ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รวมกับเจาหนาที่ทหาร
- ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามรวมกับเจาหนาที่ทหาร
4. สถิติคดีเกี่ยวกับการปาไมอุทยานแหงชาติภูผายล
- มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด จํานวน 21 คดี
- ผูตองหา จํานวน 4 คน
- รวมไมของกลาง จํานวน 621 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 18.81 ลูกบาศกเมตร
- พื้นที่บุกรุก 1 คดี จํานวน 2-1-51 ไร
- อุปกรณที่ใชในการกระทําผิด คือ รถยนต 8 คัน ลอเข็น 3 คัน ตราชั่ง 1 เครื่อง เลื่อยโซยนต
3 เครื่อง ปนลูกซอง 1 กระบอก
5. สถิติคดีไมพะยูงอุทยานแหงชาติภูผายล
- มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด จํานวน 16 คดี
- ผูตองหา จํานวน 4 คน
- รวมไมของกลาง จํานวน 553 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 15.66 ลูกบาศกเมตร
- พื้นที่บุกรุก 1 คดี จํานวน 2-1-51 ไร
- อุปกรณที่ใชในการกระทําผิด คือ รถยนต 7 คัน ลอเข็น 3 คัน ตราชั่ง 1 เครื่อง เลื่อยโซยนต
2 เครื่อง ปนลูกซอง 1 กระบอก
มติที่ประชุม รับทราบ
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานหนวยงานภาคสนามสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ของนายมโนพัศ หัวเมืองแกว
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ณ อุทยานแหงชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ดังนี้
- เจาหนาที่จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 และหนวยงานภาคสนาม รวมตอนรับจํานวน
ประมาณ 500 ราย
- นายสวาง เฟองกระแสร ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 10 กลาวตอนรับ
- นายมโนพัศ หัวเมืองแกว อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กลาวใหโอวาท และ
มอบพระหลวงปูลี กุสลธโร วัดเกสรศีลคุณธรรมเจดีย (วัดภูผาแดง) อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รุน
“ผูพิทักษไพร” พรอมรวมปลูกตนไมพะยูงและใหสัมภาษณสื่อมวลชน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายพันธยศ กีรติพงศศักดา หัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. ประวัติความเปนมา
- กันยายน 2532 พระครูพุทธบทบริรักษ เจาอาวาส วัดพระพุทธบาทบัว มีหนังสือขอให
กรมปาไมสํารวจปาบริเวณวัดซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ และสภาพพื้นที่ปาที่สมบูรณมีสัตวปาอยูมาก
- กรมปาไม ประกาศจัดตั้งเปน “วนอุทยานภูพระบาทบัวบก” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2539
2. ที่ตั้ง สภาพพื้นที่
- พื้นที่ 7,137 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ “ปาเขือน้ํา” ทองที่อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
พื้นที.่ ..

- 10 - พื้นที่บางสวน 3,430 ไร กรมศิลปากร ไดขอใชพื้นที่จากกรมปาไมแลว ประกาศขึ้นทะเบียน
เปนเขตโบราณสถาน
- เปนปาผสม ทั้งปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ
3. แหลงทองเที่ยว
- น้ําตกตาดนอย เปนน้ําตกขนาดเล็ก มีชั้นหินและแองน้ําลดหลั่นลงมา บรรยากาศรมรื่น
- ถ้ําจัวเวิน เปนชงอนหินยื่นออกมาตามตํานานเลาวามีภิกษุกับจัวเงิน (จัว หมายถึงสามเณร) มา
ธุดงค ลงไปในถ้ําแลวไมกลับขึ้นมา
- ผาสวรรค
4. การเสนอเปนแหลงมรดกโลก สืบเนื่องจากกรมศิลปากรไดคนพบรองรอยกิจกรรมมนุษยสมัย
2,000 – 3,000 ป กอนประวัติศาสตร ดังนี้
- ภาพเขียนสีโบราณ
- การดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติ เปนศาสนสถาน
- โบราณสถานที่สําคัญ คือ หอนางอุษา วัดพอตา วัดลูกเขย ถ้ําพระ ฯลฯ
5. เมื่อป 2547 กรมศิลปากรไดเสนอชื่อใหภูพระบาทเปนมรดกโลก โดยไดรับการเสนอชื่อเปน
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยูในบัญชีเบื้องตน (Tentative List) ของยูเนสโก
6. การดําเนินการในปจจุบัน
- อยูในขั้นตอนการเสนอขอมูล รายละเอียด (Nomination File) ใหภูพระบาทเปน “มรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”
- ที่ผานมาไดเสนอชื่อผานคณะกรรมการมรดกโลก (ยูเนสโกประจําประเทศไทย) เพื่อสงไปให
คณะกรรมการมรดกโลกชุดใหญที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แลว
- ต อมาคณะกรรมการฯ ได ส งแบบฟอร มให เ สนอรายละเอี ย ดข อมู ล เพิ่ มเติ ม เนื่ องจากมี การ
ปรับปรุงเกณฑการเสนอ
- ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการโดยสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร
ประธาน ขอใหประสานงานกับกรมศิลปากร เพื่อชวยสนับสนุนใหขอมูลเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
นายพิษณุ ฟาเลื่อน หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ที่ สน.8 (สองดาว) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
1. สรุปรายงานคดี คือ
- วันเสารที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. จับกุมผูกระทําผิดบุกรุกพื้นที่จํานวน 7-0-92
ไร ผูตองหา 1 คน ของกลางถังพนยาจํานวน 1 ถัง
- วันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 21.50 น. ตรวจยึดไมพะยูงไดจํานวน 11 ทอน
ปริมาตร 1.46 ลูกบาศกเมตร
- วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 23.50 น. ตรวจยึดไมพะยูงไดจํานวน 22 ทอน
ปริมาตร 0.36 ลูกบาศกเมตร ของกลางรถจักรยานยนตจํานวน 8 คัน เลื่อยโซยนตจํานวน 1 เครื่อง
- วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 24.00 น. ตรวจยึดไมพะยูงไดจํานวน 3 ทอน
ปริมาตร 0.63 ลูกบาศกเมตร ของกลางจํานวน 1 คัน
-วันอาทิตย...

- 11 - วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 24.00 น. ตรวจยึดไมพะยูงไดจํานวน 2 ทอน
ปริมาตร 0.41 ลูกบาศกเมตร ของกลางจํานวน 1 คัน
สรุปรวมคดีบุกรุก 1 คดี ผูตองหา 1 คน พื้นที่ 7-0-92 ไร ของกลางถังพนยา 1 ถึง คดีทําไม
4 คดี ยึดไมพะยูงจํานวน 38 ทอน ปริมาตร 2.86 ลูกบาศกเมตร รถยนต 2 คัน รถจักรยานยนต 8 คัน
เลื่อยโซยนตจํานวน 1 เครื่อง
2. อบรม รสทป. รุนที่ 1/2556 จํานวน 100 คน ณ วัดถ้ําพระพุทธไสยาสน บานโคกตาดทอง
ตําบลคอเขียว อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3. สรุปคดีตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 ดังนี้
- ตรวจพบการกระทําผิดจํานวน 48 คดี
- ผูตองหาจํานวน 10 คน
- ตรวจยึดพื้นที่ปาถูกบุกรุก 80-3-55 ไร
- ไมของกลาง ไมทอนจํานวน 239 ทอน ปริมาตร 17.92 ลูกบาศกเมตร ไมแปรรูป
จํานวน 530 เหลี่ยม/แผน ปริมาตร 12.98 ลูกบาศกเมตร
- รถยนตจํานวน 6 คัน
- รถจักรยานยนตจํานวน 18 คัน
- รถแทรคเตอรจํานวน 1 คัน
- รถไถเดินตามพรอมพวงจํานวน 2 คัน
- เลื่อยโซยนตจํานวน 8 เครื่อง ลอเข็นจํานวน 9 คู
- ปนลูกซองจํานวน 5 นัด 1 กระบอก
- ถังพนยาจํานวน 1 ถัง
4. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
- แนะนําการปฏิบัติงาน
- การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
- จัดสวัสดิการ
ประธาน เรื่องสวัสดิการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะจัดทําโครงการประกัน
อุบัติเหตุกลุมใหกับเจาหนาที่ทุกคน ขณะนี้กําลังสํารวจขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด ใหจัดสงสวนอํานวยการ
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เพื่อรายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบรามที่ 2 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้
1. การตรวจปราบปรามปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เดือนตุลาคม 2555 – 10 กรกฎาคม
2556) ตรวจยึดไมจํานวน 247 คดี ผูตองหาจํานวน 171 คน
- ไมของกลางจํานวน 6,039 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 230.409 ลูกบาศกเมตร
- ไมพะยูงจํานวน 4,804 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 19.797 ลูกบาศกเมตร
- ไมกระยาเลยอื่น ๆ จํานวน 1,235 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 37.612 ลูกบาศกเมตร
- พื้นที่บุกรุกจํานวน 160-3-183 ไร
- สัตวปาจํานวน 381 ตัว 154 ซาก 5 ชิ้น 57 กิโลกรัม
-ของปา...

- 12 - ของปา (กลวยไมปา) จํานวน 2,592 ตน/กอ
- อุปกรณการกระทําผิดจํานวน 72 รายการ รวม 857 ชิ้น/อัน
2. ตรวจสอบเรื่องราวการรองเรียนผานชองทางสายดวน 1362 และเรื่องลับจํานวน 14 เรื่อง
3. ตรวจสอบเรื่องราวการรองเรียนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายจํานวน 30 เรื่อง
4. ประชาสัมพันธเผยแพรความรูดานกฎหมายและการอนุรักษปาไมจํานวน 42 ครั้ง
5. สนธิกําลังสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจสําคัญเรงดวนจํานวน 6 ครั้ง ณ อุทยานแหงชาติ
ทับลาน เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ อุทยานแหงชาติภูจอง-นายอย อุทยานแหงชาติภูพาน และอุทยาน
แหงชาติภูเวียง
6. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกํ า ลั ง พล โดยการส ง เจ า หน า ที่ ไ ปฝ ก อบรมที่ ค า ยป ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา
7. การตรวจสอบที่ดินที่อุทยานแหงชาติสิรินาถ
8. งานที่อยูระหวางดําเนินการ
- การตรวจปราบปรามการลักลอบตัดฟนไมในพื้นที่ตาง ๆ
- การติดตามการดําเนินคดีสําคัญ
- การติดตามคดีการคาสัตวปา
- การตรวจปราบปรามการคาสัตวปา และพืชปา
- การตรวจสอบพื้นที่ลอแหลมตามแนวชายแดน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2556 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดแถลงขาวเรื่องคดีตรวจยึดไมพะยูง กรณีเจาหนาที่
ตรวจยึดและอายัดไมพะยูง 45 ตัน พรอมรถบรรทุกพวง 22 ลอ จํานวน 2 คัน ขณะขนยายผานอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธ โดยจะเคลื่อนยายเขากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับไวเปนคดีพิเศษ
(ของกลางมีมูลคาประมาณ 20 ลานบาท)
ประธาน ขอใหติดตามผลคดีอยางตอเนื่ อง และกําชับเจาหนาที่ห มั่นตรวจลาดตระเวนอยาง
เขมงวดเปนประจํา
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายสนอง แกวอําไพ หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก พรอมไดสั่งการใหติดตามผลความคืบหนาทาง
คดีแลวรายงานผลใหทราบทุกระยะ กรณีมีราษฎรบานคอนอย ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เขา
มาขัดขวางและแยงชิงรถจักรยานยนต (ของกลาง) ซึ่งเจาหนาที่ไดรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรกุดบาก
2. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เจาหนาที่อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก ตรวจยึดไม
พะยูงจํานวน 6 เหลี่ยม 3 ทอน ปริมาตร 0.22 ลูกบาศกเมตร พรอมรถจักรยานยนต 5 คัน ในเขตอุทยาน
แหงชาติภูผาเหล็ก ในขณะที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดมีราษฎรบานคอนอย ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร พรอมมีดพราเปนอาวุธและพูดจาขมขู ขัดขวางและแยงชิงรถจักรยานยนต (ของกลาง) ที่ทําการตรวจ
ยึดจํานวน 5 คันแลวหลบหนีไป
3.วันที.่ ..
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เจาหนาที่และรวมกันแยงชิงรถจักรยานยนตที่ใชในการกระทําความผิด
4. วันที่ 28 มกราคม 2556 สถานีตํารวจภูธรอําเภอกุดบาก แจงความคืบหนาคดีวาอยูในชั้น
สอบสวนฯ หาตัวผูกระทําผิด
5. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 นายสนอง แกวอําไพ มารายงานตัว
6. วันที่ 27 มีนาคม 2556 นายสวาง เฟองกระแสร ผูอํานวยการสํานักพรอมคณะตรวจเยี่ยม
อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
7. วันที่ 18 เมษายน 2556 อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก ไดมีหนังสือถึงสถานีตํารวจอําเภอกุดบาก
ขอทราบความคืบหนาคดี
8. วันที่ 29 เมษายน 2556 สถานีตํารวจอําเภอกุดบากแจงวา ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไม
ชั ด เจน ไม มี ผู ใ ดยื น ยั น ได ว า ผู ก ระทํ า เป น ผู ใ ด ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งออกหมายเรี ย กเจ า ของรถจั ก รยานยนต
มาสอบปากคํา
9. วันที่ 6 มิถุนายน 2556 อุทยานแหงชาติทําหนังสือแจงผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 2 สวนแยก 1 ผูบัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี และกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ตอเนื่องจากการลงพื้นที่
10.วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ประชุมประจําเดือน ผูอํานวยการสํานัก กําชับใหรายงานความ
คืบหนาอยางตอเนื่อง
11.วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 20.00 น. อุทยานแหงชาติภูผาเหล็กตรวจยึด
ไมพะยูงจํานวน 27 ทอน ปริมาตร 0.3 ลูกบาศกเมตร เลื่อยโซยนตจํานวน 1 เครื่อง พรอมรถจักรยานยนต
จํานวน 8 คัน พื้นที่ใกลเคียงคดีดังกลาว แลวรีบนําสงคดีที่สถานีตํารวจอําเภอกุดบาก เวลาประมาณ 21.30 น.
12.วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ชวงเชาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็กตรวจยึดเพิ่มเติมพื้นที่เดิม
ไมพะยูง 4 ทอน ปริมาตร 0.2 ลูกบาศกเมตร และรถจักรยานยนตอีก 1 คัน ชวงบายเจาหนาที่ภูผาเหล็ก 42
คน เขารวมพิธีรับพระหลวงปูลี กุสลธโร จากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
13.วันที่ 27 มิถุนายน 2556 อุทยานแหงชาติภูผาเหล็กไดมีหนังสือสถานีตํารวจอําเภอกุดบาก
ขอทราบผลความคืบหนาคดี ยืนยันภาพถาย พรอมสงภาพถายเพิ่มเติมประกอบคดี
14.วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็กรับจากจากนายสุรยันต โกษา
หัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติอางกระเฌอ (ตอมาเสียชีวิตวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) สรุปวานายอําเภอ
กุดบากมอบปลัดอําเภอรวมสอบสวนคดีเพื่อใหผูใหญบานคอนอย รับผิดชอบหากไมสามารถชี้ตัวผูตองสงสัยได
ประธาน ขอใหติดตามผลคดีอยางตอเนื่อง แลวรายงานผลการดําเนินงานใหทราบทุกระยะ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายรังสรรค เหลาภา หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. ดําเนินการกอสรางหองประชุมแบบชั่วคราว เพื่อใชประชุม อบรม ทํากิจกรรมตาง ๆ
2. การฝกทบทวนพนักงานสายตรวจฯ รวมกับหนวยงานใกลเคียงสรุปดังนี้
- มีผูเขารวมอบรมจํานวน 54 คน
- อบรมดานกฎหมาย การบันทึกจับกุม การใชและบํารุงอาวุธปน การใช GPS หาคาพิกัด
การฝกระเบียบแถว
- ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เปนประธานในพิธีเปด
- อบรมจํานวน 1 วัน 1 คืน (ชวงกลางคืนแบงกลุมออกลาดตระเวน)
-พิธีปด...

- 14 - พิธีปดผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนประธานและมอบเกียรติบัตรให
พนักงานผูเขารวมอบรมทุกคน
3. การฝกทบทวนดานการกูภัยและชวยเหลือนักทองเที่ยวจากชุดกูภัยเขาใหญ
4. รวมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่อําเภอน้ําโสม
5. การฝกอบรมการอนุรักษสมุนไพรในทองถิ่นรวมกับกระทรวงสาธารณะสุขและชาวบานในทองที่
6. กิจกรรมการถายทํารายการ “เที่ยวละไม ไทยแลนดเวิลด” ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง
ตรงกับวันเดียวที่ฝกอบรมการอนุรักษสมุนไพร โดยจะออกอากาศในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 06.30 น.
7. รวมกิจกรรมงานประเพณีขบวนแหเทียนเขาพรรษา พรอมนําเทียนพรรษาถวายทีว่ ัดผาสวาง
ประธาน มอบสวนอุทยานแหงชาตินําภาพน้ําตกที่สวยงามลงเว็บไซตสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 10 และรวมกับสวนอนุรักษสัตวปาใหประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหไดตอเนื่องภายใน 1 หรือ 2 วัน
(One day trip) เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายทวีป คําแพงเมือง หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ตรวจเยี่ยม
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว และมอบนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการลักลอบตัดไมพะยูง
2. เจาหนาที่จากสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช มาสํารวจพรรณไมที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
3. กิจกรรม Big cleaning day
4. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 รวมตอนรับอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ที่อุทยานแหงชาติภูพาน
5. รวมตอนรับผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ (จังหวัดเคลื่อนที)่ ที่โรงเรียนประวิตร ตําบลโคกกวาง
จังหวัดบึงกาฬ
6. รวมสํารวจเสนทางจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาของจังหวัดบึงกาฬ
7. เจาหนาที่จากสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
มาตรวจติดตามผลการดําเนินงานโครงการลดภาวะโลกรอน
8. งานออกตรวจปราบปรามปองกันการลักลอบตัดไมและลาสัตวปาอยางตอเนื่องเปนประจํา
9. รวมปลูกหญาแฝกที่อางเก็บน้ําแสนชางไล
10. สรุปคดีตรวจยึด/จับกุมไมพะยูง (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงปจจุบัน)
1) คดีไมพะยูงจํานวน 57 คดี ไมของกลางไมพะยูงแปรรูป 87 เหลี่ยม ไมพะยูงทอน 328
ทอน รวมไมทั้งสิ้น 415 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 18.52 ลูกบาศกเมตร
- ผูตองหา 23 คน
- อุปกรณการกระทําผิด เลื่อยโซยนต 2 เครื่อง ยาบา 9 เม็ด เลื่อยคันธนู 4 คัน
ขวาน 7 ดาม ลอเข็น 9 คัน รถจักรยานยนต 4 คัน รถยนต 3 คัน
2) คดีลาสัตวปาจํานวน 4 คดี ของกลางซากหมูปา 2 ตัว น้ําหนัก 58 กิโลกรัม
อีเห็น 1 ตัว ไกฟา 1 ตัว กระรอก 5 ตัว ตะกวด 1 ตัว กระแต 2 ตัว
- ผูตองหา 5 คน
-อาวุธ...
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มติที่ประชุม รับทราบ
นายบรรพต ธุวานนท หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามที่
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปาไดไปตรวจเยี่ยมเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
ไดสั่งการใหสํารวจสัตวน้ําที่เปนสัตวปาคุมครองที่สําคัญ โดยไดสํารวจพบมีดังนี้
1. เตานา
2. เตาหับ
3. ปลาฝา
และจะประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับรูและอนุรักษไว พรอมเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานและรายงานใหสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เพื่อทราบ
ประธาน ขอใหนํารายละเอียดและภาพถายลงเว็บไซตดวย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
ประธาน มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ให สวน/กลุม เรงรัดหนวยงานในสังกัดรีบเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดดวย
2. จั ง หวั ด อุ ด รธานี ป ระสานการปลู ก ป า มเหสั ก ข – สั ก สยามิ น ทร ถวายพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว ที่อําเภอหนองวัวซอ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ขอประชาสัมพัน ธ
เชิญชวนใหไปรวมงานดวย
3. ให ทุกหน ว ยงานที่ มีอาวุ ธ ป น รายงานการใช อาวุ ธ ปน พร อมรายละเอี ยดการใช การชํ ารุ ด
จํานวนเทาใดใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายสมเกียรติ ตันติวิวัฒน ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนรักษ เรียนใหที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส 0906.201/17746 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2549 ไดกําหนดแนวทางใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษดําเนินการดูแลรักษาสวนปาที่มีอายุเกิน 10
ป ซึ่งไมมีงบประมาณในการบํารุงรักษาแลว ดังนี้
1) สวนปาที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา ให
ดําเนินการมอบสวนปาใหอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปาในพื้นที่รับไปดูแลรักษา
และจัดอยูในแผนการดําเนินงานของอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา ตอไป
2) ใหกําชับหัวหนาสวนปาใหเขมงวดกวนขัน ตรวจตรา ดูแลรักษาสวนปาที่รับผิดชอบใหมาก
ขึ้นและตอเนื่องเพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับสวนปา
และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดพิจารณาแลว เพื่อใหการดูแลรักษาสวนปาที่มี
อายุเกิน 10 ป ซึ่งไมมีงบประมาณในการบํารุงรักษา จึงไดกําหนดแนวทางที่เหมาะสมและสมควรดําเนินการ
เพิ่มเติม ตามหนังสือ ที่ ทส 0906.203/11114 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1) ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ สํารวจสวนปาของรัฐที่มีทิวทัศนสวยงาม มีความเหมาะสม
เปนแหลงการเรียนรูทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และมีอาคารสถานที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวใหจัดตั้ง
เปนวนอุทยาน...
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สวนปา/โครงการ โดยใหใชแนวทางดําเนินการตามหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1610.2/4465 ลงวันที่
18 มีนาคม 2556 ในกรณีที่สวนปานั้นอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
2) ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ จัดทําประกาศสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ขอความรวมมือแจง
ใหอําเภอทองที่ องคการบริหารสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบานในทองที่ ชวยกันดูแลรักษาและปองกันการบุกรุก
พื้นที่สวนปาของรัฐ
3) ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ จัดทําปายแปลงปลูกปาของรัฐ เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบแนวเขตของสวนปาของรัฐ ติดตั้งบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ประชาชนสัญจรไปมาหรือพื้นที่ลอแหลม
ที่ติดกับพื้นที่ทํากินของประชาชน ทั้งนี้ขอใหประเมินคาใชจายในการจัดทําปายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ทราบ
4) ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ รายงานแผนที่สวนปาที่มีอายุเกิน 10 ป ซึ่งไมมีงบประมาณ
บํารุงรักษาในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ
พรอมคาพิกัดแปลง ภาพถายระยะใกลและภาพรวมของแปลงปลูก จํานวน 4 ภาพ ขอเสนอแนะและปญหา
อุปสรรค ลงในแผนบันทึก DVD
2. โครงการ ปตท.สผ.ปลูกปาลดภาวะโลกรอน ป 2557-2561 แจงใหดําเนินการสํารวจและ
เสนอพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกฟนฟูสภาพปา ตามโครงการฯ จึงขอใหเจาหนาที่สํารวจพื้นที่ดังกลาว
แลวจัดสงสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ เพื่อจะไดรวบรวมจัดทําโครงการและรายงานกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
ประธาน ใหสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ ติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามที่กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนดดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
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