รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุม/หัวหนาหนวยงานภาคสนาม
และหัวหนา ฝาย/งาน และขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 14.00 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. นายกรทอง นันทะเสนา
8. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ
9. นายลือชัย แมนโชติ

10. นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท
11. นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย
12. นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ
13. นายวรวิทย ศรีสําราญ
14. นายเกรียงไกร แกวอุดม
15. นายวิเชียร ศรไพบูลย
16. นายสมศักดิ์ จันดาวาป
17. นายนาวิน มุขกัง
18. นายภัทรนันท คลื่นแกว
19. นายณัฐวุฒิ คําพิลา
20. นายสิรวิชญ ภูรินทรพีกุล
21. นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ประธานที่ประชุม
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ แทนผูอํานวยการสวนฟนฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ, หัวหนาศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการและผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการ
ปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําฯ
ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
และหัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดหนองคาย
หัวหนากลุมงานวิชาการและหัวหนากลุมประสานงานยุทธศาสตร
จังหวัด
หัวหนากลุมงานกฎหมาย
หัวหนาฝายยุทธการดานปองกันและปราบปราม
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายอํานวยการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายวิชาการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายปฏิบัติการ สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาโครงการพัฒนาปาพานพราวแกงไก
หัวหนาฝายฟนฟูการปลูกและบํารุงปา
หัวหนาฝายสํารวจรังวัดและแผนที่
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายนันทนาการ สวนอุทยานแหงชาติ
22.นายพิษณุ...

-222. นายพิษณุ วงษเกษม
23. นายพันธยศ กีรติพงศศักดา
24. นางสาววาปรี เสนสิทธิ์
25. นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
26. นางจุฑารัตน วัยกิจ
27. นางศิริพร สุมมาตย
28. นางสุภาวดี มณีรักษ
29. นายวิเชียร จันทรวิเศษ
30. นายนิติ ดีจันทร
31. นายปญญา ติดมา
32. นายวิสัน กุดแถลง
33. นายประสิทธิ์ พุทธบูชา
34. นายพิชัย วัชรวงษไพบูลย
35. นายพูลศักดิ์ กางทอง
36. นายมานพ เพ็งพูน
37. นายสุชาติ ศิริ
38. นายแกน สาชนะ
39. นายปฐมพร สมจิตต
40. นายวิรัช หิรัญพฤกษ
41. นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
42. นายทองสุข กันยาทอง
43. นายจิตรกร อุปพงษ
44. นายจันทร ทาจันทร
45. นายสมเกียรติ จันทรตรี
46. นายณรงค ภักดิ์สรสิทธิ์
47. นายศิริวัฒน ศรีสาผา
48. นายสนอง แกวอําไพ
49. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
50. นายพิเชษฐ สุขสบาย
51. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย
52. นายรังสรรค เหลาภา

หัวหนาฝายอนุรักษทรัพยากร สวนอุทยานแหงชาติ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาวนอุทยานภูพระบาทบัวบก
หัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนาวนอุทยานน้ําตกธารทิพย
หัวหนาฝายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายบุคคล
หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหนาสวนปาวังแข
หัวหนาสวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม
หัวหนาสวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษา มหาราชินี
หัวหนาสวนรุกขชาติบานดุง
หัวหนาสวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาว
หัวหนาโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมและหัวหนาโครงการ
เยาวชนพิทักษไพร
หัวหนาโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานดงกะเฌอ (1),(2),(3) หัวหนาศูนยปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ
ที่ 5 และหัวหนาสวนปาภูลาดขาม ภูมะแงว
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
53.นายสมคิด...

-353. นายสมคิด อุตรนคร
54. นายทองใบ จักขุลี
55. นายธงชัย นาราษฎร
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. นายสุวรรณ ปณิทานะโต
66. นายไพบูลย พลธนะ
67. นายสมโภชน เที่ยงจิตต
68. นายฐิติพงษ ถาวงกลาง
69. นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน
70. นายชนก นาคนิยม
71. นายโคจร จําปานิล
72. นายประเสริฐ ทองกุล
73. นายชัยพร ไทยกิ่ง
74. นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ
75. นายชัยพิชิต สอนสมนึก
76. นายไพรินทร วงควันดี
77. นายพิษณุ ฟาเลื่อน
78. นายกิตติภัค สารีรัตน
79. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส

หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา
หัวหนาวนอุทยานน้ําตกคอยนาง และหัวหนาหนวยปองกันรักษาปา
ที่ อด.6 (หนองแสง)
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดง
หัวหนาวนอุทยานภูผาแดน
หัวหนาวนอุทยานภูเขาสวนกวาง
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน
หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุและหัวหนาโครงการพัฒนาปา
เกากลอย-นากลาง (1), (2), (3) และหัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวและหัวหนาสวนปาภูทอก
สวนปาภูลังกา
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาดานตรวจสัตวปานครพนมและหัวหนาโครงการพัฒนาปาไม
ตามแนวพระราชดําริปาหวยศรีคูณ จังหวัดนครพนม
หัวหนาดานตรวจสัตวปาหนองคาย
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําโสม
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําน้ําก่ํา
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพุง
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติหวยน้ําหยาด จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียฯ จังหวัด
อุดรธานี
หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาภูเพ็ก
ภูลอมขาว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริลําหวยบอง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูจัดการฝายสนามโครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยปลูกปาโนนธาตุ
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.8 (สองดาว)
หัวหนาหนวยฯ ที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ)
หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2
ผูไมมา...

-4ผูไมมาประชุม
1. นายวิษณุ กุมภาว
2. นางสาววริศา ภาประเวช
3. นายปพนวัฒน ไชยอัครพงศ
4. นางสาวอารีรัตน เข็มเพ็ชร
5. นางปริยานุช บัวบาน
6. วาที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธตระกูล
7. นายบดินทร เมธมุทา
8. นางสาวนุชวงค สิริบุตรวงค
9. นายโสภณ ศรีสมเกียรติ
10. นายกมลภู โคตรรัตน
11. นายประสาท ไสยาสน
12. นายศักดา สุขประเสริฐ
13. นายสกล กุลมะลิวัลย
14. นายชัชวาล นามแสง
15. นายอัครเดช วงศกาฬสินธุ
16. นายนพดล แกวคําไสย
17. นายสุริยา คูสกุลรัตน

18. นายวิกรม ชูสาย
19. นายพิเชษฐ จํารัส
ผูเขารวมประชุม
1. นายเกียรติศักดิ์ วาสนาทิพย
2. นายอดินันต ปุริโส
3. นางพุทธชาติ จิตสวาง
4. นายเดชกมล บุญสุข
5. นางสาววัชราภรณ ขายคํา
6. นายพิภพ โคตรชมภู
7. นางสาวเอื้อมพร สมปญญา
8. นายพิทักษ คําสงค
9. นางสาวดวงจันทร แสนคํา
10. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ
11. นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย
12. นายสุวิทย จันทรเรือง

หัวหนาฝายคดีและของกลาง สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายจัดการพื้นที่ สวนอนุรักษสัตวปา
หัวหนาฝายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรตนน้ําและหัวหนาฝายสงเสริม
และจัดการชุมชนตนน้ํา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สวนจัดการตนน้ํา
หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
หัวหนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง
หัวหนาศูนยคุมครองพันธุพืชปา จังหวัดหนองคาย
หัวหนาศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาวนอุทยานวังสามหมอ
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยหลวง
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง
หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ จังหวัดนครพนม
หัวหนาศูนยศึกษาและพัฒนาปาไมภูพาน จังหวัดสกลนคร
(1) หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ ปาดงชมภูพานและ
ปาดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร
(2) หัวหนาโครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาพื้นที่โครงการปารักน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ บานถ้ําติ้ว จังหวัดสกลนคร
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริปาดงภูพาน จังหวัด
สกลนคร/มุกดาหาร
หัวหนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นายชางสํารวจชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
สวนจัดการตนน้ํา
สวนอุทยานแหงชาติ
สวนอุทยานแหงชาติ
13.นายพงศพัฒน...

-513. นายพงศพัฒน ใจมั่น
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
14. นางพจนา อัคคะปะชะ
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กลุมงานวิชาการ
15. นายบารมี ศรีระษา
นิติกรปฏิบัติการ
กลุมงานกฎหมาย
16. นางสาวประชุม บัวงาม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
17. นางวราภรณ บุญสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สวนอํานวยการ
18. นางสาวฐิตารีย รฐาศุขนิธิดิษยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
19. นางสาวสาคร เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
20. นางสาววรรณิศา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวนอํานวยการ
21. นางสาวจุรีรัตน พรดา
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สวนอํานวยการ
22. นายอุรศาสตร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส1
สวนอํานวยการ
23. นายสุริยา เสกขุนทด
พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
สวนอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เมื่อวันที่
23 กันยายน 2556 อธิบดีไดมอบนโยบายเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปาหรือสัตวปา โดยผูกระทําผิดจะ
พกอาวุธปนไปดวย จึงขอใหเจาหนาที่ทุกคนระวังตัวและปองกั นตนเองใหมาก เพื่อปองกันการปะทะที่อาจจะ
เกิดขึน้ ไดตลอดเวลา หมั่นฝกซอมทบทวนการใชอาวุธปนใหคลองและแมนยําอยางเขมงวด เนนความปลอดภัย
ของเจาหนาที่ทุกคน ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดทําประกันชีวิตและอุบัติเหตุใหกับ
เจาหนาที่ทุกคนดวยแลว
เรื่องที่ 2 แจงผูเกษียณอายุราชการจํานวน 2 ราย คือ
1. นางศรีสมร หลารินทร ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส 2
2. นายเฉลย แตงจันทึก ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิทักษปา ระดับ ส 2
โดยสํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 10 ขอมอบของที่ ร ะลึ ก ให แ ก ลู ก จ า งประจํ า ทั้ ง 2 ราย
ไว ณ โอกาสนี้ดวย
เรื่ องที่ 3 การเดิ นทางไปศึกษาดู งานตามโครงการพัฒ นาและเพิ่ มประสิ ทธิภ าพผู บ ริห ารกรม
อุทยานแห งชาติ สัต วป า และพั นธุ พืช ดานการบริ หารจัด การและพัฒ นาพื้ นที่ อนุ รักษ ณ ประเทศแคนาดา
ระหวางวันที่ 6 – 15 กันยายน 2556 จํานวน 10 วัน สรุปไดดังนี้
1. ประเทศแคนาดามีพื้นที่ประมาณ 20 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรนอยกวาไทยครึ่งหนึ่ง
แตพื้นที่มากกวาหลายเทา
2. การทองเที่ยวดูงานอุทยานไนแองการา (Niagara Park) ซึ่งจัดการโดยคณะกรรมการธิการ
อุทยานไนแองการา ภายใตสภาแหงรัฐออนเทริโอ เพื่อศึกษาดูงานดานการจัดการพื้นที่อุทยานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษระบบนิเวศ การจัดการเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ การพัฒนาอุทยานแหงชาติ
และการจัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชน การจัดการพื้นที่คุมครองระหวางประเทศ โดยน้ําตกไนแองการาเปน
น้ําตกที่ใหญและสวยงามมาก
3. การทองเที่ยวดูงานอุทยานแหงชาติแบมฟ (Bamff National Park) จัดการโดยกรมอุทยาน
แหงชาติแคนาดา การจัดการศึกษาดูงานดานนโยบายการจัดการอุทยานแหงชาติ มีธรรมชาติที่สวยงามมาก
โดยอธิบดี...

-6โดยอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมอบหนังสืออุทยานแหงชาติของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ใหหัวหนาอุทยานแหงชาติแบมฟดวย โดยมีสถานที่ทองเที่ยว ดังนี้
- น้ําพุรอน ดึงดูดนักทองเที่ยวไปเที่ยวชม
- ไมสนธรรมชาติจํานวนมากและสวยงาม
- ชมทิวทัศนบนลานน้ําแข็ง บรรยากาศเย็นสบาย
- ทะเลสาบเลคหลุยส เปนทะเลสาบสีมรกต และเทือกเขาสูงสวยงามมาก มีเอกชนเขาไป
ดําเนินการบริหารจัดการ
4. สะพานแขวนคาปลาโน สะพานไมเกาแกอายุ 200 กวาป เปนสะพานไมแขวนที่ยาวที่สุด
ของแคนาดา ทอดขามเหวลึก
5. นั่งเรือเฟอรี่ลําใหญมากและแข็งแรง สามารถนํารถลงไปในเรือไดหลายคันและสามารถจุคนได
จํานวนมาก ขามไปเที่ยวดูงานที่เกาะวิกตอเรีย ซึ่งเปนเมืองหลวงของแวนคูเวอร ขางในเรือเปนหองกระจก มี
ร านค าจํ านวนมาก เช น ร านหนั งสื อ ร านอาหาร ร านเสื้ อผ า ไปเที่ ย วชมสวนดอกไม ที่มีชื่ อเสี ย งของเกาะ
วิกตอเรีย ทีน่ ี่ดอกไมสวยงามมาก มีหลายชนิดมาก
6. การบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ การจัดการพื้นที่นันทนาการและสื่อความหมาย และการ
สรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการอุทยานแหงชาติ จัดการไดดีมาก ไมมีปญหาเรื่องการบุกรุก
พื้นที่เลย ประชาชนชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติไดอยางดีมาก
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
- ไมมีแกไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
3.1 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานการสรางหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติจํานวน 4 แหง
ประธาน ขอติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการสรางหนวยพิทักษดังกลาวดวย
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหนาอุทยานแหงชาติภูพาน เรียนใหที่ประชุมทราบวา ผูรับจางเขา
ไปดูพื้นที่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เพื่อจัดเตรียมดําเนินการแลว
นายพิเชษฐ สุขสบาย หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล เรียนใหที่ประชุมทราบวา ผูรับจางไดเริ่ม
เขาไปดําเนินการในพื้นที่แลว
นายสนอง แก ว อํ า ไพ หั ว หน า อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู ผ าเหล็ ก เรี ย นให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ได
ดําเนินการกอสรางและเบิกจายงวดที่ 1 และเขาไปตรวจติดตามทุกระยะไมมีปญหา อยูระวางงวด 2 และ 3
แลว
นายโนรี ตะถา หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เรียนใหที่ประชุม
ทราบวา ไดดําเนินการจัดการพื้นที่โดยการขอใชประโยชนในพื้นที่สาธารณประโยชนบานโนนสา ตําบลนามวง
อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไดนําผูรับจางไปดูพื้นที่กอสรางหนวยฯ และสงมอบพื้นที่ใหผูรับจาง
เพื่อเขาไปดําเนินการตามสํารวจแลว
ประธาน ขอให ทุกหน ว ยงานคอยติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานทุ กระยะ หากมี ป ญหา อุ ป สรรค
รายงานใหทราบทันที
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบ...
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4.1 เรื่อง ใหขาราชการไปปฏิบัติราชการ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามคําสั่ง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1936/2556 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ใหขาราชการ
ไปปฏิบัติราชการ จํานวน 1 ราย คือ วาที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ เจาพนักงานปาไมอาวุโส สวนฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ชวยปฏิบัติราชการสํานักสนองงานพระราชดําริ ทําหนาที่
ผูอํานวยการสวนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสําหรับผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (เหรียญพิทักษทรัพยากรปาไม)
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ดวยกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายในการมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสําหรับผูปฏิบัติ
หน า ที่ ห รื อ ช ว ยเหลื อ ด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ (เหรี ย ญพิ ทั ก ษ ท รั พ ยากรป า ไม ) ให แ ก ผู ที่ ทํ า
คุ ณ ประโยชน แ ก ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และช ว ยเหลื อ ด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 มีขาราชการจํานวน 1 ราย ที่ไดรับเหรียญพิทักษ
ทรัพยากรปาไม คือ นายพิเชษฐ สุขสบาย นักวิชาการปาไมชํานาญการ
ประธาน ขอแสดงความยินดีกับคุณพิเชษฐ สุขสบาย ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน แจ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ตามคํ า สั่ ง กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ที่
1988/2556 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ใหขาราชการไปปฏิบัติราชการ จํานวน 2 ราย คือ
1. นายไพบู ลย พลธนะ นั กวิ ช าการป าไม ชํ านาญการ ส ว นจั ด การตน น้ํ า สํ านั กบริ ห ารพื้ น ที่
อนุรักษที่ 10 ใหไปปฏิบัติราชการสวนจัดการตนน้ํา
2. นายวุฒิพงษ แสนประกอบ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 ใหไปปฏิบัติราชการทําหนาที่หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําพราว จังหวัดหนองคาย
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานในพื้นที่และปญหาอุปสรรค
นายทวีป คําแพงเมือง หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กันยายน 2556 ดังนี้
1. งานปองกันและปราบปราม
- ตรวจยึดจับกุมได 5 คดี
- คดีลาสัตวปา 1 คดี ของกลาง คางคาวลูกหนูถ้ํา 43 ตัว
- คดีทําไม 4 คดี ของกลาง ไมพะยูงทอน จํานวน 43 ทอน ปริมาตร 1.32 ลูกบาศกเมตร
2. งานพัฒนาทําความสะอาดบริเวณสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
3. เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2556 ต อ นรั บ ผู ต รวจราชการกรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า
และพันธุพืช (นายไพศาล สถิตวิบูรณ) ณ สํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว โดยไดจัดประชุมพรอม
บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ผูตรวจราชการกรมฯ ไดมอบนโยบายการปฏิบัติงานและรวมกิจกรรมการปลูก
ตนไมพะยูง พรอมตรวจดูไมพะยูงของกลางที่เก็บรักษาไวในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
ประธาน...
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เด็ดขาด
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายณรงคฤทธิ์ จันทราทิพย หัวหนากลุมงานกฎหมาย เรียนใหที่ประชุมทราบวา กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัด ทําหนังสือรวมพระราชบัญญัติเ กี่ยวกับกฎหมายวาดวยการป าไม เพื่ อ
แจกจายใหกับขาราชการทุกคน ขอแจงใหทุกคนไปลงชื่อรับหนังสือได
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบดังนี้
1. ซักซ อมแนวทางการจั ด จางพนักงานราชการทั่ ว ไป ตําแหนงพนักงานพิ ทักษ ป า ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรับอนุมั ติกรอบการจางพนักงาน
ราชการทั่วไป จํานวน 1,300 อัตรา โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดรับจัดสรรจํานวน 77 อัตรา
ซึ่งแยกตามสวน/กลุม ดังนี้
- สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
จํานวน 6 อัตรา
- สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
จํานวน 17 อัตรา
- สวนอุทยานแหงชาติ
จํานวน 37 อัตรา
- สวนอนุรักษสัตวปา
จํานวน 6 อัตรา
- สวนประสานงานโครงการพระราชดําริ
จํานวน 7 อัตรา
- สวนจัดการตนน้ํา
จํานวน 3 อัตรา
- กลุมงานวิชาการ
จํานวน 1 อัตรา
และสวนอํานวยการ ไดจัดทําหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรร จํานวน 77 ราย มารายงานตัวที่สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 10 แลว รายละเอียดไดกําหนดไวในหนังสือสั่งการเรียบรอย
2. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.5/29 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 แจงวา
จะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของสวนราชการตอระบบพนักงานราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ขอความรวมมือใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นดังกลาว
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหกําหนดกลุมตัวอยางการสํารวจที่ไมใชพนักงานราชการ เปน 3 ประเภท ไดแก
1. ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการ/ผูบังคับบัญชา
2. ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อนรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของ
และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดแจงเวียนสวน/กลุม ดําเนินการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ผานทาง
เว็บไซต http://register.ocsc.go.th/gesurvey และใชรหัสลงทะเบียน 4896 โดยสามารถดําเนินการตั้งแต
บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 รวมจํานวน 40 ราย
ประธาน ขอ 1 ขอใหสวน/กลุม ตรวจสอบรายละเอียดกับสวนอํานวยการ เพื่อความถูกตอง
และรวดเร็ว และแจงหัว หนาหนวยงานใหแจงผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป มา
รายงานตัวตามกําหนด มอบสวนอํานวยการประสานงาน สวน/กลุม ที่มีสวนเกี่ยวของ ใหจัดเจาหนาที่มาชวย
ดําเนินงาน...
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ดังกลาวดําเนินการภายในกําหนด
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
นายปญญา โคตรแสนลี ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ เรียนใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก
การออกตรวจติดตามงาน เจาหนาที่ไดเสนอขอใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพื่อ
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงขอเสนอประธานที่ประชุมเพื่อหา
วิธีการดําเนินการจัดตั้งกองทุนดังกลาว
ประธาน เนื่องจากเปนเรื่องละเอียดออน จะรับไวพิจารณาเพื่อหารือกันอีกครั้ง โดยปจจุบันใน
เบื้ องต น กรมอุ ทยานแห งชาติ สัต ว ป า และพั น ธุพืช ได จั ดสวั สดิ การการทําประกั น ชีวิ ต และอุ บัติ เ หตุให กับ
เจาหนาที่ทุกคนแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส หัวหนาสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่ 2 เรียนใหที่
ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน 2556 ไดเขารวมประชุมการบังคับใชกฎหมาย CITES ไดมี
การบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมภาครัฐเขาสูอาเซียน (ASEAN) สรุปไดดังนี้
1. กลุมประเทศอาเซียน ประกอบดวย 10 ประเทศ คือ
1. บรูไนดารุสซาลาม
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. ประเทศมาเลเซีย
6. สหภาพพมา
7. สาธารณรัฐฟลิปปนส
8. สาธารณรัฐสิงคโปร
9. ราชอาณาจักรไทย
10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. รวมประชากรประมาณ 600 ลานคน พื้นที่ 4.5 ลานตารางกิโลเมตร
3. สัญลักษณอาเซียน
- สีน้ําเงิน คือ สันติภาพและความมั่นคง
- สีแดง คือ ความกลาหาญและกาวหนา
- สีเหลือง คือ ความเจริญรุงเรือง
- สีขาว คือ ความบริสุทธิ์
- รวงขาว 10 ตน คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
- วงกลม แสดงถึงความเปนเอกภาพ
4. การประดับธงชาติสมาชิกอาเซียน เรียงจากกลุม ประเทศตามขอ 1 ตามดวยธงอาเซียน
5. เลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทย คือ
1. นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการอาเซียน คนที่ 6
2. ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน คนที่ 12
6.เสาหลัก...
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1. เสาที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
2. เสาที่ 2 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
3. เสาที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจ
7. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. เปนตลาดและฐานการผลิตรวม
2. สรางเสริมขีดความสามารถแขงขัน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
8. วิชาชีพที่สามารถยายแรงงานฝมืออยางเสรีในประชาคมอาเซียน
1. แพทย
2. ทันตแพทย
3. นักบัญชี
4. สถาปนิก
5. พยาบาล
6. วิศวกร
7. นักสํารวจ
9. อาเซียนใชหลักการพื้นฐานในระบบฉันทามติ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวราภรณ บุญสุข)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ)
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
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