รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนา ฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมอาคารบูรพาจารยอนุสรณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
-----------------------

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

9. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท
10. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
11. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ
12. นายวรวิทย ศรีสําราญ
13. นายวิษณุ กุมภาว
14. นายเกรียงไกร แกวอุดม
15. นายวิเชียร ศรไพบูลย
16. นายสมศักดิ์ จันดาวาป
17. นายนาวิน มุขกัง
18. นายภัทรนันท คลื่นแกว
19. นายกรทอง นันทะเสนา
20. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
21. นางสาววริศา ภาประเวช
22. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ, หัวหนา
ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการและผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการ
ปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ
ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
และหัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
หัวหนากลุมงานวิชาการและหัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตร
จังหวัด
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราวแกงไก
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
23.นายพิษณุ...

-223. นายพิษณุ วงษเกษม
24. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา
25. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
26. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
27. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร
28. นางจุฑารัตน วัยกิจ
29. นางศิริพร สุมมาตย
30. นางสุภาวดี มณีรักษ
31. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
32. นายนิติ ดีจันทร
33. นายปญญา ติดมา
34. นายวิสัน กุดแถลง
35. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
36. นายพูลศักดิ์ กางทอง
37. นายมานพ เพ็งพูน
38. นายสุชาติ ศิริ
39. นายปฐมพร สมจิตต
40. นายทองสุข กันยาทอง
41. นายจิตรกร อุปพงษ
42. นายจันทร ทาจันทร
43. นายสมเกียรติ จันทรตรี
44. นายณรงค ภักดิ์สรสิทธิ์
45. นายสนอง แกวอําไพ
46. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
47. นายพิเชษฐ สุขสบาย
48. นายพุทธา เหลาหวาน
49. นายรังสรรค เหลาภา
50. นายสมคิด อุตรนคร
51. นายทองใบ จักขุลี
52. นายธงชัย นาราษฎร
53. นายศักดา สุขประเสริฐ
54. นายสุวิทย เมธมุทา

หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ (1),(2),(3) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ที่ 5 และหัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานายูง-น้ําโสม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูวัว-ภูสิงห
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาภูพาน
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นทีล่ ุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล
แทนหัวหนาอุทยานแหงชาติภูลังกา
หัวหนาอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง และหัวหนาหนวยปองกันรักษาปา
ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
หัวหนาวนอุทยานวังสามหมอ
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
55.นายชํานาญ...

-355. นายชํานาญ นามแสง
56. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
57. นายชัยวัตต หัศกรรจ
58. นายทวีป คําแพงเมือง
59. นายบรรพต ธุวานนท
60. นายโนรี ตะถา
61. นายสกล กุลมะลิวัลย
62. นายไพบูลย พลธนะ
63. นายสมโภชน เที่ยงจิตต
64. นายสมบัติ สุภศร
65. นายฐิติพงษ ถาวงกลาง
66. นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน
67. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
68. นายนพดล แกวคําไสย
69. นายสุริยา คูสกุลรัตน
70. นายวิกรม ชูสาย
71. นายประเสริฐ ทองกุล
72. นายพิเชษฐ จํารัส
73. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
74. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
75. นายไพรินทร วงควันดี
76. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
77. นายกิตติภัค สารีรัตน
ผูไมมาประชุม
1. นายถาวรศักดิ์ วงศประเสริฐ
2. นายณัฐวุฒิ คําพิลา
3. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
4. นางปริยานุช บัวบาน
5. นายบดินทร เมธมุทา

หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหนาโครงการพัฒนาปา
เกากลอย-นากลาง (1), (2), (3) และหัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวและหัวหนาสวนปาภูทอก
สวนปาภูลังกา
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ ปาดงชมภูพาน
และปาดงกะเฌอ จ.สกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน
จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการอนุรักษพนั ธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา

6.วาที่ ร.ต.พีระ...

-46. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธตระกูล
7. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
8. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
9. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
10. นายกมลภู โคตรรัตน
11. นายประสาท ไสยาสน
12. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
13. นายวิรัช หิรัญพฤกษ
14. นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
15. นายแกน สาชนะ
16. นายกฤษฎา สาครวงศ
17. นายชลิต ลี้ตระกูล
18. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
19. นายชนก นาคนิยม
20. นายโคจร จําปานิล
21. นายชัยพร ไทยกิ่ง
22. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส
ผูเขารวมประชุม
1. นายอดินันต ปุริโส
2. นายเดชมกล บุญสุข
3. นางสาววัชราภรณ ขายคํา
4. นายพิภพ โคตรชมภู
5. นางสาวเอื้อมพร สมปญญา
6. นายพิทักษ คําสงค
7. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
8. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ
9. นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย
10. นายสุวิทย จันทรเรือง
11. นายพงษพัฒน ใจมั่น
12. นางพจนา อัคคะปะชะ
13. นายบารมี ศรีระษา

หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ําและหัวหนาฝายสงเสริม
และจัดการชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมและหัวหนาโครงการ
เยาวชนพิทักษไพร
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครพนม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาหนองบัวลําภู
หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาสกลนคร
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ
จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนมและหัวหนาโครงการพัฒนาปาไม
ตามแนวพระราชดําริปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
สวนจัดการตนน้ํา
สวนอุทยานแหงชาติ
สวนอุทยานแหงชาติ
สวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
กลุมงานวิชาการ
กลุมงานกฎหมาย
14.นางสาวประชุม...
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เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
15. นางวราภรณ บุญสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
16. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
17. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
18. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
19. นางสาวจุรีรัตน พรดา
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สวนอํานวยการ
20. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
21. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่ อ งที่ 1 การเตรี ย มความพร อ มในการจั ด งานวั น สถาปนากรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า
และพันธุพืช ในวาระครบรอบ 11 ป โดยไดรวมกับวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 117 ป ในวันพุธที่ 18
กันยายน 2556 ณ หองประชุมอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม ซึ่งกําหนดการจัดงานวันสถาปนาทั้ง 2 กรม
จะคลาย ๆ ปที่ผานมา โดยจะมีพิธีสรุปไดดังนี้
เวลา 06.00 น. – ขาราชการ พนักงานและแขกผูมีเกียรติทั้ง 2 กรม พรอมกัน ณ หนาอาคาร
เทียมคมกฤส กรมปาไม มีพิธีบูชาทาวมหาพรหม กรมปาไม พิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พิธีถวายสัตยปฏิญาณของ
ขาราชการ พนักงานกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิธีตักบาตรพระสงฆ
เวลา 07.40 น. พรอมกันหนาอนุสาวรียวีรชนปาไม
เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ
เวลา 08.10 น. พิธีสดุดีวีรชนปาไม และวางพวงมาลา
เวลา 09.00 น. พิธีสงฆ
เวลา 10.30 น. ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สดุดีวีรชนปาไม วางพวงมาลา และรวมในงานมอบรางวัล อธิบดีกรมปาไม กลาว
รายงาน ประธานมอบรางวัลและกลาวปราศรัย ถายภาพที่ระลึกรวมกัน
เวลา 12.00 น. ผูบริหาร และแขกผูมีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน
การแตงกาย ข าราชการ ลูกจ างประจํ า พนั กงานราชการ และพนั กงานจ างเหมาบริ การ ชุ ด
อนุรักษบาออน 2/1
เรื่องที่ 2 ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ขอสรุปแจงใหทราบดังนี้
1. การผนวกพื้นที่ใหเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ หากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษใดจะมีการ
ผนวกพื้นที่เพิ่มเติม ขอใหเสนอเรื่องดําเนินการเพื่อพิจารณาใหม
2. การเตรียมความพรอมของศูนยเฝาระวังภัยพิบัติ ขอใหจัดเตรียมความพรอม 4 ดานดังนี้
2.1 เฝาระวังเรื่องปริมาณน้ําฝน
2.2 การแจงเตือนภัยใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบขอมูล
2.3 เตรียมความพรอมเรื่องการกูภัย
2.4 การบรรเทาทุกขหรือการชวยเหลือ มีการกําหนดไวใหชัดเจน
ใหหัวหนา...
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เรื่ อ งที่ 3 เร ง รั ด การเบิ กจ ายเงิ น งบประมาณให เ ป น ไปตามแผนงานที่ กําหนด หากมี ป ญหา
อุปสรรค ขอใหรีบรายงานใหทราบโดยดวน
เรื่องที่ 4 การติดตามผลการดําเนินงานของนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดแจงใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบ
และปฏิบัติแลว จึงขอกําชับเรื่องการรายงานใหเปนไปตามกําหนด ดังนี้
1. การจัดการภัยพิบัติ โดยการรายงานระบบการเตือนและปองกันภัยพิบัติ
2. การแกไขปญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ของนายทุน
3. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ใหสรุปและจําแนกปญหาการใชงบประมาณที่ลาชา
และแนวทางแก ไ ข เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และการเร ง รั ด การใช ง บประมาณตามแผนงานอย า งมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติหนาที่โดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวของและตามหลักเกณฑที่เปนธรรมตามความเหมาะสม
ในงาน
4. การประชาสัมพันธใหเปนทิศทางเดียวกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 5 ความกาวหนากรณีนายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการใหแกไขปญหาเกี่ยวกับชางปา ใหลดความ
ขัดแยงระหวางคนกับชางปา โดยไดมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดแหลงน้ําและ
อาหารใหชางปาในพื้นที่ที่มีปญหา และใหจัดทําแนวเชื่อมตอผืนปา โดยสํานักอนุรักษสัตวปาไดทําหนังสือแจงให
ทุกสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่มีชางปาอาศัยอยูใหแจงพิกัด รายละเอียดขอมูลที่กําหนดไวเพื่อใชประกอบการ
ดําเนินงาน โดยพื้นที่อนุรักษที่มีชางปาอาศัยอยูทั้งหมดมี 68 แหง และไดรับรายงานตามสั่งการแลว 18
แหง อีก 50 แหง ยังไมไดรายงาน ซึ่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดรายงานใหทราบเรียบรอยแลว
เรื่องที่ 6 การสนับสนุนเงินและของขวัญเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมอบเงินและของขวัญใหสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 เปนเงินสดรวม 75,500 บาทพรอมของขวัญอีกมากมาย และสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 ไดสนับสนุนจํานวน 5,000 บาท
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 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 ด พลังงานตามยุทธศาสตร การแกไขป ญหาด าน
พลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 แจงใหทุกหนวยงานดําเนินการดังนี้
1 ใหกรรมการที่เปนหัวหนาหนวยงานภาคสนามทุกหนวย รายงานขอมูลการใชพลังงาน (ไฟฟา
– น้ํามันเชื้อเพลิง) ตามแบบรายงานแนบทายคําสั่ง ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ทราบภายใน...
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2. ใหกรรมการที่เปนผูอํานวยการสวนทุกสวน และหัวหนากลุมทุกกลุม กํากับ ดูแล เรงรัด และ
ติดตามใหหัวหนาหนวยงานภาคสนามไดปฏิบัติตามขอ 1 และควบคุม ดูแล กําชับเจาหนาที่ในสังกัดใหปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
3. ผลการดําเนินการลาสุด สวนอํานวยการไดรายงานผลไปยังเว็บไซต ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลั ง งาน ตามที่ กรมอุ ท ยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กํ า หนดและรายงานผลการใช พ ลั งงานให
สํานักงานพลังงานจังหวัด ทราบทุกเดือน ทั้งนี้การรายงานผลการใชพลังงานของสํานักฯ แตละเดือนลาชา เพราะ
ขอมูล ที่ใชรายงานตองรอขอมูลจาก สวน/กลุม และหนวยงานภาคสนาม จึงขอความรวมมือใหสงรายงานการ
ใชพลังงานใหเปนไปตามที่กําหนด (ไมเกินสัปดาหแรกของเดือน)
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 เรื่อง จัดตั้งศูนยประสานการปฏิบัติการพิเศษดานคดีทรัพยากรปาไมและสัตวปา และให
ขาราชการไปปฏิบัติราชการ
นายฤทธิรงค อรุณเดชาวัฒน ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1586/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ไดจัดตั้งหนวยปฏิบัติการพิเศษดานคดีทรัพยากรปาไมและสัตวปา และใหขาราชการไปปฏิบัติราชการ
จํานวน 20 ราย โดยมีนายพลวีร บูชาเกียรติ นักวิชาการปาไมชํานาญการ เปนหัวหนาหนวยฯ และสํานั ก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 มีขาราชการ 1 ราย คือ นายกิตติภัค สารีรัตน นักวิชาการปาไมชํานาญการ เปน
เจาหนาที่ประจําหนวยฯ ซึ่งใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรปา ไมและสัตวปาที่สําคัญ
ทั่วราชอาณาจักร เพื่อใหไดมาซึ่งมูลเหตุในการกระทําความผิด
2. ในคดีสําคัญความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา ที่ไมสามารถจับกุมผูกระทําความผิด
หรือผูบงการที่อยูเบื้องหลังได ใหสืบสวนจนรูตัวผูกระทําผิด คูกรณี และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสืบสวน
เพื่อใหทราบถึงวิธีการในการกระทําผิด และในกรณีที่ผูกระทําผิดหลบหนีใหสืบสวนจนไดขอเท็จจริงวาผูกระทํา
ผิดหลบซอนตัวอยูที่ใด เพื่อนําหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการดําเนินคดี
3. มี อํานาจในการรวบรวมและขอเอกสารหลั กฐานจากเจ าหน าที่ ของกรมอุ ทยานแห งชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไดทั่วราชอาณาจักร สําหรับใชในการตรวจสอบเพื่อแสวงหาพยานวัตถุ พยานบุคคล และ
พยานแวดลอมอื่น เพื่อประกอบการกลาวโทษและการดําเนินคดีเพิ่มเติม
4. ใหประสานงานหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม และขอเอกสารหลักฐานสําหรับ
ใชในการตรวจสอบ เพื่อแสวงหาพยานวัตถุ พยานบุคคล และพยานแวดลอมอื่น เพื่อประกอบการกลาวโทษ
และการดําเนินคดีเพิ่มเติม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มอบหมาย
เพื่ อให การปฏิ บั ติ งานเป น ไปอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จึ งให ใช ย านพาหนะของทางราชการและ
ครุภัณฑของหนวยงานที่รับผิดชอบแตละพื้นที่ และในการเดินทางไปราชการใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจตามลําดับชั้นทุกครั้ง และอนุมัติใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางสํานักเบิกเงินเดือนได โดย
ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของรองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (นายเสริมยศ สมมั่น)
และกรม...
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2556 แจงใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16 จัดตั้งศูนยประสานการปฏิบัติการพิเศษดานคดีทรัพยากร
ปาไม และสั ต วป า โดยให มีเ จ าหน าที่ ป ระจํ าศู น ย ฯ สํานั กบริ ห ารพื้น ที่ อนุ รั กษ ล ะ 5 ราย และให พิจ ารณา
คัดเลือกจากผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสืบสวนดําเนินคดีดานปาไมเปนหลัก โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 10 ไดดําเนินการแจงเวียน สวน/กลุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ในสังกัดที่ผานการฝกอบรมฯ ดังกลาว
แลว แจงสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
ประธาน ขอใหตรวจสอบขอมูลจากฝายบุคคล สวนอํานวยการ เพื่อดําเนินการได
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.2 เรื่อง ใหขาราชการไปปฏิบัติราชการ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1678/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ใหขาราชการไป
ปฏิบัติราชการ 3 ราย ดังนี้
1. นายไพโรจน อุตโรกุล เจาพนักงานปาไมอาวุโส สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 ชวยปฏิบัติราชการกองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา ทําหนาที่หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป
2. นายสมบัติ สุภศร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ชวยปฏิบัติราชการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 ทําหนาที่หัวหนาอุทยานแหงชาติ
ภูผามาน จังหวัดขอนแกน และจังหวัดเลย
3. นายชัชวาล นามแสง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรั กษ สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 ชวยปฏิบัติราชการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ํา
ลําพะเนียง จังหวัดหนองบัวลําภู
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่อง ยายขาราชการ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กรมอุ ทยานแหงชาติ สั ตว ป า และพัน ธุพืช ที่ 1668/2556 ลงวั นที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ใหย าย
ขาราชการ จํานวน 21 ราย และที่เกี่ยวของกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 จํานวน 4 ราย คือ
1. นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 ยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
2. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา นักวิชาการปาไมชํานาญการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 ยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการ สวนควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
3. นายสุวิทย จันทรเรือง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 ยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
4. นายวิวัฒน นาคชวย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 ยายไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนอุทยานแหงชาติ
สํานัก...

-9สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
ประธาน แจงขาราชการที่ชวยปฏิบัติราชการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 หากประสงคจะ
ยายมาดํารงตําแหนงที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ขอใหจัดทําหนังสือเสนอเพื่อพิจารณาได
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่อง การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ที่ 294/2556 และคํ า สั่ ง ที่ 296/2556 ลงวั น ที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 รับโอนขาราชการมาดํารงตําแหนง จํานวน 2 ราย ตามลําดับ คือ
1. นายอํ า นาจ ทองเบ็ ญ ญ ผู อํ า นวยการหั ว หน า สํ า นั ก งาน สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โอนมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. นายสมชัย มาเสถียร ผูอํานวยการสํานัก สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โอนมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการหัวหนาสํานักงาน สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติและขอความรวมมือการแตงกายของขาราชการ นักเรียน
นักศึกษา พนักงานโรงแรม บริษัท หางราน และองคกรภาคเอกชน
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา เนื่องใน
โอกาสที่จังหวัดอุดรธานีกําหนดจัดงาน “วันที่ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี ปที่ 121” ขึ้นในระหวางป 25562557 เพื่อเปนวาระการเฉลิมฉลองแหงความภาคภูมิใจในความเจริญรุงเรืองของจังหวัดอุดรธานี ที่มีความเจริญ
วัฒ นาถาวรลุ ล วงก าวเขาสู ป แรกแห ง “ทศวรรษที่ 13” ดังนั้ น เพื่ อเป นการเฉลิ มฉลองสมโภชและรณรงค
สงเสริมอัตลักษณอันงดงามของจังหวัดอุดรธานี จึงขอความรวมมือสวนราชการ พนักงาน สถานศึกษา โรงแรม
บริษัท หางราน และองคกรภาคเอกชนทุกภาคสวนแตงกายดังนี้
1. วันจันทร
เครื่องแบบปฏิบัติราชการคอพับแขนยาว/แขนสั้น
2. วันอังคาร
ชุดผาไทยเอกลักษณพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี
3. วันพุธ
ชุดผาไทย
4. วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ (สีแสด)
5. วันศุกร
ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ
การแตงกายในวันอังคาร หากไมมีขอกําหนดหรือระเบียบปฏิบัติเปนขอหามไว จังหวัดอุดรธานีใครขอความ
รวมมือรณรงคการแตงกาย การใชผาไหมหรือผาฝายที่เปนผลิตภัณฑพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีรว มกัน
เพื่อเสริมสรางเอกลักษณดังกลาวดวย
ประธาน สําหรับวันพุธใหแตงกายชุดอนุรักษบาออน (2/1) และวันอื่น ๆ ขอความรวมมือทุกคน
ใหแตงกายตามที่จังหวัดอุดรธานีแจงไว
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
4.6 เรื่อง โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข – สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
นายพูลศักดิ์...

- 10 นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ดวยสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 รวมกับวัดบานดงสระพัง หมู 6 บานดงสระพัง ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวั ด
อุ ด รธานี และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด สระ กํ า หนดจั ด โครงการ “รวมใจภั ก ดิ์ ปลู ก มเหสั ก ข –
สักสยามิ นทร ถวายพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ” ดวยการปลู กตน มเหสักข จํ านวน 50 ตน และปลู ก
ตนสยามินทร จํานวน 50 ตน รวม 100 ตน ณ บริเวณวัดบานดงสระพัง ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเขารวมกิจกรรม ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกลาว
ประธาน ขอเชิญชวนทุกคนรวมกิจกรรมดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ประธาน มีเรื่องแจงเพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้
1. ขอใหขาราชการทุกคนสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 เพื่อพิจารณาภายในกําหนดดวย
2. จากการประชุมผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2556 โดยกองนิติการไดเสนอหลักเกณฑและเงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความในคดีแพง ไดกําหนด
หลักเกณฑสรุปคือ
1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะเสนอขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เปนรายกรณี
2. กรณีที่คดีแพงมีทุนทรัพยไมเกิน 2 ลานบาท สวนราชการเจาของคดีและพนักงานอัยการ
ผูดําเนินคดี หากมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันเปนประการใด โดยคํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการเปน
หลัก ไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณา สามารถดําเนินการไดเลย หากมีความเห็นแตกตางกัน จึงสง
เรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการตอไป
3. กรณีที่คดีแพงมีทุนทรัพยเกิน 2 ลานบาท ใหสงเรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณา
ดําเนินการตอไป
สําหรับรายละเอียดจะแจงเวียน สวน/กลุม เพื่อทราบและพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การพัฒนาโบราณสถานพระธาตุภูเพ็ก ซึ่งเปนพระธาตุเกาแกสมัยขอมเรืองอํานาจ ตั้งอยูบน
เทือกเขาภูพาน สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 522 เมตร เปนพระธาตุที่สรางดวยศิลาแลงในลักษณะของ
เทวาลัย ยังมีพระพุทธรูปโบราณที่พึ่งจะขุดพบ ตั้งอยูบานภูเพ็ก อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดย
เจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติภูพาน ไดรวมกันพัฒนา และปรับปรุงใหเปนสถานทองเที่ยวที่สวยงาม
2. การพัฒนาน้ําตกคําหอม หางจากจังหวัด 15 กิโลเมตร ซึ่งโดยปกติเป นน้ําตกตามฤดูกาลมี
น้ําตกประมาณ 4 เดือน จึงไดหารือเพื่อจัดทําโครงการแหลงน้ํา น้ําตกคําหอม เสนอนายไกรราช แกวดี รอง
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร รวมกันสํารวจพื้นที่แหลงตนน้ํา น้ําตกคําหอม และพื้นที่รับน้ํานอยเพราะเปนพื้นที่
หินเปนสวนมาก เจาหนาที่ไดรวมกันกําจัดวัชพืช และทําความสะอาดเก็บเศษขยะกีดขวงทางน้ํา ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สวยงาม
3.การพัฒนา...

- 11 3. การพัฒนาถ้ําเสรีไทย หางจากจังหวัด 20 กิโลเมตร เปนถ้ําที่ใชสะสมอาวุธยุทธภัณฑใชตอสู
กับทหารญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของขบวนการเสรีไทย ซึ่งมีนายเตียง ศิริขันธ เปนผูนําขบวนการเสรี
ไทยสายสกลนคร ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไดรับมอบอนุสาวรียฯ นายเตียง ศิริขันธ จากสมาคมขาราชการนอกประจําการจังหวัด
สกลนคร เมื่ อวั นที่ 16 สิ งหาคม 2555 จึงไดถือวั นดั งกล าวเป นวัน รําลึกวันสั นติ ภาพนายเตีย ง ศิริ ขัน ธ
(พลูโต) “ขุนพลภูพาน”
4. การดําเนินการรื้ อถอนตามมาตรา 22 แหงพระราชบั ญญัติ อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ทองที่ตําบลนามอง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 47 – 1 – 00 ไร รวมกับเจาหนาที่ดังนี้
1. อุทยานแหงชาติภูพาน
2. สํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
3. หนวยปองกันรักษาปาที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
4. สถานีตํารวจภูธรกุดบาก
5. ปกครองอําเภอกุดบาก
6. กรมทหารพรานที่ 21
7. กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี
8. กํานัน ผูใหญบาน ตําบลนามอง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
5. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติภูพาน
ครั้งที่ 2/2556 ณ ศาลาประชุมอุทยานแหงชาติภูพาน โดยนายบุญสง เตชะมณีสถิต ผูวาราชการจังหวัด
สกลนคร เปนประธาน ซึ่งอุทยานแหงชาติภูพานไดนําเรียนปญหาเรื่องไมพะยูง และปญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่
โดยที่ประชุมใหความสําคัญกับการปองกันการลักลอบทําไมพะยูง พรอมทั้งการดําเนินการรื้อถอนตามมาตรา
22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ใหหนวยที่เกี่ยวของรวมดําเนินการตามกฎหมายดวย
และทุกหนวยงานไดใหความรวมมือในการปฏิบัติดวยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
นายทวี แกวพวง ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. จัดค ายเยาวชนตน น้ํา ระหว างวัน ที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ หน วยจัด การต นน้ํ า
หวยหลวง ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
- ลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม มีเยาวชนลงทะเบียนจํานวน 71 คน
- นายโชคชัย วัฒนกูล นายอําเภอหนองวัวซอ กลาวตอนรับ
- ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม
- บรรยายภาคทฤษฏีจากวิทยากรและมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ
- ผลการดําเนินงานสําเร็จดวยดี
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส งเสริ มและพั ฒ นาการมี ส ว นร ว มของชุ มชนในพื้ น ที่
ปาอนุรักษ (สสอ.) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 มีจํานวน 2 หมูบาน ดําเนินการในพื้นที่หนวยจัดการตนน้ํา
น้ําก่ํา และหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง มีกิจกรรมการปรับปรุงการจัดทําฝายตนน้ํา และการปลูกปาเพื่อฟนฟู
ปาตนน้ํา การลาดตระเวนปา การสงเสริมอาชีพใหกับราษฎร ซึ่งไดรับความรวมมือจากชาวบานในทองที่เปน
อยางดี
ประธาน...

- 12 ประธาน ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนชว ยกันดําเนินงานสําเร็จดวยดี สําหรับผลการประกวด
โครงการฯ สสอ. ดีเดน หากประกาศแลว ขอใหแจงใหทราบดวย เพื่อใชประกอบเปนผลงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และขอใหสวนจัดการตนน้ํา
คนหาสํารวจฝายที่สรางไวแลว เพื่อเปนตนแบบ ที่สามารถกักเก็บน้ําไวไดในฤดู แลง เพื่อเปนสถานที่ไวศึกษา
ดูงาน ไดตลอดป
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายบรรพต ธุวานนท หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง เรียนใหที่ประชุมทราบวา จากการ
ประชุมรับนโยบายดานการจัดการสัตวปา ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม จึง
ไดดําเนินการดังนี้
1. การลาดตระเวนเก็บขอมูลดานสัตวปา เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนฐานขอมูลดานสัตวปาไว
2. การประชาสัมพันธกับสวนทองถิ่นใหรูจักอนุรักษสัตวที่หายากไว
3. การพัฒนาดานสื่อความหมายตาง ๆ แผนพับเกี่ยวกับนกอพยพ นกชนิดตาง ๆ
โดยขณะนี้ไดจัดเตรียมขอมูล เพื่อดําเนินการและจะดําเนินการตอไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
นายสนอง แกวอําไพ หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามรายงาน
ความคืบหนาทางคดีกรณีมีราษฎรบานคอนอย ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เขามาขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และแยงชิงรถจักรยานยนต (ของกลาง) จึงขอรายงานการติดตามคดีเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2556 สถานีตํารวจภูธรอําเภอกุดบาก ไดขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับผูตองหาจํานวน 11 ราย
เรียบรอยแลว
ประธาน ขอบคุณทีต่ ิดตามผลคดีอยางตอเนื่อง แลวรายงานผลการดําเนินงานใหทราบทุกระยะ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ประธาน ขอทราบผลการดําเนินงานการสรางหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติจํานวน 4 แหง
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน เรียนใหที่ประชุมทราบวา ผูรับจางยัง
ไมเขาพื้นที่
นายพิ เ ชษฐ สุ ขสบาย หัว หน าอุ ทยานแห งชาติ ภูผ ายล เรี ย นให ที่ป ระชุ มทราบว า ได รั บ การ
ประสานงานจากผูรับจางวาจะเขาพื้นที่แลว
นายสนอง แก ว อําไพ หั วหน าอุ ทยานแหงชาติ ภูผ าเหล็ก เรีย นให ที่ป ระชุ มทราบวา ได เ ริ่ ม
ดําเนินการกอสราง และคาดวาคงเบิกจายงวดที่ 1 แลว
นายโนรี ตะถา หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา มีปญหาเรื่องพื้นที่กอสราง ไดยื่นหนังสือขอใชปาชาสาธารณประโยชนตําบลแชแล อําเภอกุมภาวาป
เปนสถานที่จัดตั้งหนวยพิทักษปาทะเลบัวแดง ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานการทําประชาคมหมูบาน ซึ่งมี
จํานวน 3 หมูบาน ไดดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 2 หมูบาน ซึ่งสนับสนุนการกอสราง เหลืออีก 1 หมูบานยังไม
ตอบรับ โดยติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ขณะนี้ไดสํารวจหาพื้นที่แหงใหม เปนที่ทําเลเลี้ยงสัตว
สาธารณประโยชน บ านโนนสา ท องที่ ตํ าบลนาม ว ง อํ าเภอประจั กษ ศิล ปาคม และได นั ด หมายเพื่ อทํ าการ
ประชาคมหมูบานโนนสา ในคืนวันนี้ (23 สิงหาคม 2556) เวลา 20.00 น. ผลเปนประการใดจะไดรายงาน
เพื่อโปรดทราบโดยดวนตอไป
ประธาน...

- 13 ประธาน ขอใหรีบดําเนินจัดหาพื้นที่และสงมอบ-รับมอบ ใหเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2556
พรอมรายงานผลการดําเนินงานใหทราบทุกระยะ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
ประธาน มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอใหหัวหนาหนวยงานกําชับเจาหนาที่หมั่นตรวจตรา และเฝาระวังพื้นที่อยางเขมงวดและ
ตอเนื่อง ขอใหถือวาเปนมาตรการที่สําคัญ เรงดวน ที่จะตองดําเนินการ
2. เรื่องการบุกรุกพื้นที่ ใหทุกหนวยงานหมั่นตรวจพื้นที่อยางเขมงวดอยางสม่ําเสมอ หามมีการ
บุกรุ กพื้ น ที่ โ ดยเด็ ด ขาด หากมี การบุ กรุกพื้ น ที่ ขอให รีบ ดํ า เนิ น การจั บ กุ ม และดํ าเนิ น คดี ต ามกฎหมายอย าง
เฉียบขาด มีปญหา อุปสรรค ขอใหรีบรายงานใหทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายทวี แกวพวง ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา ขอความรวมมือเรื่องการแจงเตือนภัยกรณีมี
ฝนตกหนัก ขอใหหนวยงานในพื้นที่รายงานใหส วนราชการทองที่ทราบ พรอมถายรูปประกอบดวย แลวสําเนา
รายงานใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
ประธาน ขอความรวมมือใหทุกหนวยงานดําเนินการดวย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบดังนี้
1. กําหนดสงใบสําคัญคูจายเงิน เงินยืม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1.1 เงินยืมราชการ (ยืมเปนคาจางชั่วคราว) ใหสงภายในวันที่ 5 กันยายน 2556
1.2 เงินยืมราชการ (ยืมเปนคาใชจายเดินทางไปราชการ คาใชจายในการอบรม คาใชจายใน
การจัดประชุม) ใหสงกอนเดินทางไปราชการ หรือ กอนดําเนินการจัดอบรม หรือประชุม กอน 5 วันทําการ ทั้งนี้
จะตองสงภายในวันที่ 10 กันยายน 2556
1.3 ใบสําคั ญคูจ ายเงิน ที่เบิ กเป นคาวัสดุ คาจางชั่ว คราว ค าใช จายเดิ นทางไปราชการ
คาใชจายในการจัดอบรม และคาใชจายในการจัดประชุม ใหสงภายในวันที่ 10 กันยายน 2556
1.4 ใบสําคัญคูจายเงินที่เบิกเปนคาสาธารณูปโภค ใหสงภายในวันที่ 26 กันยายน 2556
1.5 คาใชสอยและคาวัสดุ ที่จะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส (PO) ใหสง
ฝ ายพั ส ดุ ฯ ดํ าเนิ น การโดยด ว น ทั้ งนี้ ไ ม เ กิ น วั น ที่ 5 กั น ยายน 2556 และจั ด ส ง ใบสํ าคั ญ คู จ า ยเงิ น ให ฝ า ย
งบประมาณและการเงิน เบิกจายใหแกบริษัท/รานคา ภายในวันที่ 17 กันยายน 2556 เปนอยางชา
1.6 หากสวน/กลุม และหนวยงานภาคสนาม ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ 1-5 ไดทัน
ตามกําหนด ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน เปนลายลักษณอักษรนําเรียนผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
10 ทราบ และพิจารณาสั่งการเปนราย ๆ ไป
2. กํ า หนดแนวทางในการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า จ า งเหมาเอกชนและค า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
ประจําเดือนกันยายน 2556 ดังนี้
2.1 รายงานรายละเอียดจางเหมาเอกชน และคาตอบแทนบุคคลภายนอก ประจําเดือน
กั น ยายน 2556 โดยให ส ว น/กลุ ม /ฝ า ย รวบรวมแต ล ะกิ จ กรรม/รหั ส บั ญ ชี ตามแบบที่ กํ า หนด ให ฝ า ย
งบประมาณและการเงิน ทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556
2.2คาจาง...

- 14 2.2 คาจางเหมาเอกชน และคาตอบแทนบุคคลภายนอก ประจําเดือนกันยายน 2556 เมื่อ
สวน/กลุม/ฝาย และหน วยงานในสั งกั ด ไดรั บมอบงานตามขอตกลงจากผูรับ จางเรี ยบรอยแล ว ใหร วบรวม
เอกสารจัดสงเปนใบสําคัญคูจายเงิน สงฝา ยงบประมาณและการเงิน ในวันที่ 30 กันยายน 2556 วันเดียว
เทานั้น
2.3 หากสวน/กลุม/ฝาย และหนวยงานในสังกัด มีความจําเปนที่จะตองจางผูรับจางและ
บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหเสนอรายละเอียดชื่อผูรับจาง งานที่จะจาง
ตาม TOR และอั ตราค าจางเหมาต อเดื อน โดยให เ ริ่ มปฏิ บั ติ งานตั้ งแต วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2556 นํ าเรี ย น
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการไวกอน เมื่อไดรับแผนงานและเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 แลว จะไดดําเนินการทําสัญญาขอตกลงตามระเบียบ ทั้งนี้จะตองขออนุมัติใน
หลักการกอนวันที่ 30 กันยายน 2556
3. การจัดมุม “อยากบอกความในใจ” เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในเชิง
สรางสรรคเกี่ยวกับการบริหาร เพื่อเสนอตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนกิจกรรมยอยของ
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ สวนอํานวยการไดจัดให
มีมุมอยากบอกความในใจ โดยมีกลองรับความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็นได ที่
บริเวณหนาหองผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กุญแจจะมอบใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เปนผูเปด
ประธาน ตามขอ 1 – 2 กําชับทุกหนวยงานดําเนินงานตามกําหนดดวย ขอ 3 ใหทุกคนแสดง
ความคิดเห็นไดทุกเรื่อง หรือพบไดที่หองผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดตลอดเวลา
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
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