ก

บทคัดยอ
ส ว นอนุ รั ก ษ แ ละป อ งกั น ทรั พ ยากร เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 9
(อุบ ลราชธานี) กรมอุทยานแหงชาติ สัต วปา และพัน ธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมีผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร เปนผูควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก
หนวยปองกันรักษาปา 2 หนวย ไดแก สายตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมและสัตวปา 3 สาย
ไดแก ฝายอํานวยการ ฝายปองกันและปราบปราม ฝายคดีและของกลาง หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ.19
(ฝงขวาลําโดมนอยตอนบน) หนวยปองกันรักษาปาที่ มห.1 (ดงบังอี่) สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 (อุบลราชธานี)
สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 (ศรีสะเกษ – สุรินทร) และสายตรวจปราบปรามสายที่ 3 (อํานาจเจริญ มุกดาหาร
และยโสธร) ตามลําดับ โดยมีภารกิจ คือ กําหนดแผนปฏิบัติการ กํากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานดานการปองกัน
และอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมีพื้น ที่รับ ผิด ชอบ คือ ปาอนุรักษ
ในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เ กี่ย วของหรือที่ไดรับ มอบหมาย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สว นอนุรักษและปองกัน ทรัพยากร
ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ไดรับแผนงานและงบประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จํานวน 2 แผนงาน ไดแก แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรม : อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม
กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ และแผนงานยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม : ปองกันไมพะยูงและไมมีคา
(ดานการปองกัน)

ข

คํานํา
รายงานฉบับนี้ เปนรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2562 ของสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดทําขึ้น
เพื่อ รายงานผลสัม ฤทธิ์ ผลการดําเนิน งานของสว นอนุรัก ษแ ละปอ งกัน ทรัพ ยากรตอ หนว ยงานตน สัง กัด
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนาที่กําหนดแผนปฏิบัติการ กํากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานดานการปองกัน
และอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร หวังวา
รายงานฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในปงบประมาณ
ถัดไป ไดเปนอยางดี
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
กันยายน 2562

ค

สารบัญ
หนา
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
ทําเนียบผูบริหารสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
ทําเนียบสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
1. บทนํา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2. ขอมูลภาพรวม
2.1 ขอมูลพื้นฐาน
2.1.1 อํานาจหนาที่ พื้นที่รับผิดชอบ และหนวยงานในสังกัด
2.1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน
2.1.3 อัตรากําลังเจาหนาที่ของหนวยงาน
2.2 ผังความเชื่อมโยง ตั้งแตเปาหมายการใหบริการกระทรวงถึงกิจกรรม
ของหนวยงานที่ไดรับแผน
2.3 งบประมาณที่ไดรับตามแผน ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม
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3. ผลการปฏิบัติราชการ
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน
3.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรมในภาพรวม

8

4. รายงานการเงิน
4.1 รายงาน แผน/ผล การใชจายงบประมาณประจําป
4.2 รายงานผลการใชจายเงินกันเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ
4.3 การวิเคราะหสถานะทางการเงินและการใชจายงบประมาณ

40

5. ผลงานสําคัญ

43

6. ปญหาและอุปสรรค

85
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ง

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 ผังความเชื่อมโยง ตั้งแตเปาหมายการใหบริการกระทรวงถึงกิจกรรม
ของหนวยงานที่ไดรับแผน

6

ภาพที่ 2 ประสานผูนําชุมชนหมูบานเปาหมายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

16

ภาพที่ 3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานคําแสนสุข
ภาพที่ 4 ประสานขอมูล (จปฐ.) ของหมูบานเปาหมาย 3 อําเภอ 6 หมูบาน

17

ภาพที่ 5 ประสานงานผูนําชุมชนหมูบาน เปาหมายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานหลักปาย
และบานขอนแปน
ภาพที่ 6 ประสานขอมูล (จปฐ.) ของหมูบานเปาหมาย 3 อําเภอ 4 หมูบาน และประสานผูนําชุมชน 18
บานหนองชาด
ภาพที่ 7 ชุดมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 1 รวมเปนวิทยากรโครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ภาพที่ 8 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธบานสรางหอม หมู 7 และหมู 22 ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 9 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานขอนแปน หมู 9 ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

19

ภาพที่ 10 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานหุงหลวง ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม
จังหวัดอุบลราชธานี

20

ภาพที่ 11 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ที่บานหนองผือใหญ หมู 4 ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 12 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานเวินบึก หมู 8 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

21

ภาพที่ 13 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานคําโทน หมู 3 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 14 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานโพนทอง หมู 9 ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 15 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธบานหนองชาด หมูที่ 4 ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

22

จ

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 16 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานเปาหมาย บานสรางหอม

23

ภาพที่ 17 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานเปาหมาย บานหลักปาย
ภาพที่ 18 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานเปาหมาย บานโนนสูง

24

ภาพที่ 19 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานหนองชาด
ภาพที่ 20 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานโพนทอง

25

ภาพที่ 21 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานขอนแปน
ภาพที่ 22 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานหุงหลวง

26

ภาพที่ 23 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด
และยายชํางอกผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานหนองผือใหญ
ภาพที่ 24 สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 1 สงมอบพันธุหมูปาที่ไดรับการสนับสนุนจากสถานี
เพาะเลี้ยงพันธุสัตวปาจุฬาภรณแกราษฎรที่อยูใกลชิดอุทยานแหงชาติแกงตะนะ

27

ภาพที่ 25 ชุดปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และบานงิ้ว หมู 4 ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

28

ภาพที่ 26 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาคราม หมู 8 ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

29

ภาพที่ 27 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานสามขัว หมู 4 ตําบลดงเย็น
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

30

ฉ

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 28 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ติดตามการเลี้ยงหมูปาและสงเสริมการเลี้ยงวัว

31

ภาพที่ 29 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธบานเหลาคราม หมู 8
ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และบานเหลาแขมทอง หมู 8
ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

32

ภาพที่ 30 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธบานเหลาแขมทอง หมู 8
ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และบานสามขัว หมู 4 ตําบลดงเย็น
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

33

ภาพที่ 31 กิจกรรมมวลชนสัมพันธพบปะพูดคุยกับชาวบานเหลาคราม หมู 8 ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

34

ภาพที่ 32 ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และบานหวยแดง หมู 10 ตําบลกุดหวา
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

35

ภาพที่ 33 ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานหมูบานเหลาแขมทอง หมู 8
ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

36

ภาพที่ 34 ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานสามขัว หมู 4 ตําบลดงเย็น
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

37

ภาพที่ 35 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ บานนอมเกลา หมู 11 ตําบลบุงคา อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

38

ภาพที่ 36 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ บานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร

39

ภาพที่ 37 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม ทาวโหด แกวนิล (ชาวลาว)

45

ภาพที่ 38 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม นายชัยมงคล คณารัตน

46

ภาพที่ 39 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม นายสิทธิศักดิ์ ทิพราช

47

ช

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 40 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม นายสุนัน สรจักร

48

ภาพที่ 41 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ตรวจยึด/จับกุม นายเซง วิด (ชาวกัมพูชา)

49

ภาพที่ 42 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ตรวจยึด/จับกุม นายรวด ลาน (ชาวกัมพูชา)

50

ภาพที่ 43 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ตรวจยึด/จับกุม นายเอิน วันนะ (ชาวกัมพูชา)

51

ภาพที่ 44 เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ตรวจยึด/จับกุม นายคง นันทะนา และพวกรวม 2 คน

52

ภาพที่ 45 เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ตรวจยึด/จับกุม นายฮอน ปอ (ชาวกัมพูชา)

53

ภาพที่ 46 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายเปย เอียม
(ชาวกัมพูชา)

54

ภาพที่ 47 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายปุนลือ เรียบ
และพวกรวม 2 คน ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

55

ภาพที่ 48 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายลี ลอน (ชาวกัมพูชา) 56
ภาพที่ 49 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายคมสันต โคกรัมย

58

ภาพที่ 50 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายนเรศ ยิ่งดัง

59

ภาพที่ 51 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม เด็กชายงอย เปก
(ชาวกัมพูชา)

60

ภาพที่ 52 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จุบกุม นายกึด ใน
และพวกรวม 2 คนทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

61

ภาพที่ 53 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายคํา คําพินิจ

62

ภาพที่ 54 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายจํารูญ ศรีสิงห

63

ภาพที่ 55 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายซอ นาน (ชาวกัมพูชา)

64

ภาพที่ 56 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายไซ อึงเซา (ชาวกัมพูชา)

65

ภาพที่ 57 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายประสิทธิ์ ทองคํา

66

ภาพที่ 58 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายสูง เมา และพวกรวม 2 คน
ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

67
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ภาพที่ 59 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายอวด ออง (ชาวกัมพูชา)

68

ภาพที่ 60 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายอางทอง พรหมพินิจ
และพวกรวม 2 คน

69

ภาพที่ 61 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึดไมพะยูงทอน จํานวน 6 ทอน
ปริมาตร 0.23 ลูกบาศกเมตร

70

ภาพที่ 62 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายเมค วุดเทีย (ชาวกัมพูชา)

71

ภาพที่ 63 อุทยานแหงชาติผาแตม ตรวจยึด/จับกุม นายทัศพร พิมพวงษ

72

ภาพที่ 64 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายอนัฐพล ลีเลิศ

73

ภาพที่ 65 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึดไมพะยูง จํานวน 26 ทอน/เหลี่ยม
ปริมาตร 0.526 ลูกบาศกเมตร

74

ภาพที่ 66 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายอนัฐพล ลีเลิศ

75

ภาพที่ 67 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายรัน ซก และพวกรวม 4 คน
ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

76

ภาพที่ 68 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม ทาวพรศักดิ์ ยุคขันทอง (ชาวลาว)

77

ภาพที่ 69 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายดอน เดิง (ชาวกัมพูชา)

78

ภาพที่ 70 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายโชคชัย ผองราษี

79

ภาพที่ 71 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นางสาวประสิทธิ์ คําภา
และพวกรวม 3 คน

80

ภาพที่ 72 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายบัวลม ชนะชาญ
และพวกรวม 3 คน

81

ภาพที่ 73 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายเสียะ เลียม และพวกรวม 2 คน

82

ภาพที่ 74 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายอาทิตย ลีเลิศ

83

ภาพที่ 75 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายเสมือน อุปสุข และพวกรวม 2 คน

84

ฌ

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 แผนงบประมาณพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

7

ตารางที่ ๒ แผนงบประมาณงานยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
ตารางที่ 3 การกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง

9

ตารางที่ 4 ขอมูลผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง
ตารางที่ 5 ขอมูลการตรวจยึดของกลางที่ตรวจยึดได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

11

ตารางที่ 6 คดีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม/สัตวปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

12

ตารางที่ 7 แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

40

ตารางที่ 8 แผนงานยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

41

ตารางที่ 9 สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

42

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
กิจกรรมปองกันไมพะยูงและไมมีคา (ดานการปองกัน)

ญ

ฎ

ทำเนียบส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยำกร
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลรำชธำนี)

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายพิชิต วงษ์เตียวตระกูล

นายพิสิฐ เทียมทองดี

นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง

นายทวี ไชยอุย

นายนิวัฒน์ สงมา

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ. 19
(ฝั่งขวาลาโดมน้อยตอนบน)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 1 (ดงบังอี่)

1

1. บทนํา
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการป า ไม แ หงชาติและแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12
กําหนดพื้นที่ปาไม อยางนอย รอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 128.3 ลานไร โดยขอมูลปจจุบัน พื้นที่ปา
คงเหลือ 102.1 ลานไร คิดเปนรอยละ 31.75 ของพื้นที่ประเทศ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวของกับกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช คือ นโยบายขอที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยเรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
สอดคลองกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ นโยบายที่ 11 รักษาความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรม : อนุรักษ ฟนฟู และ
พั ฒนาปาไม กิ จ กรรมงานคุ มครองพื้ น ที่ ปา อนุ รัก ษ และแผนงานยุท ธศาสตร อนุ รัก ษ ฟน ฟู และป องกั น
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม : ปองกัน
ไมพะยูงและไมมีคา (ดานการปองกัน)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9
(อุบลราชธานี) ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
โดยดําเนินการกําหนดแผนปฏิบัติการ กํากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานดานการอนุรักษและปองกันทรัพยากรปาไม
สัตวปา และพันธุพืช ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ ปาอนุรักษในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9
(อุบลราชธานี) ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงค
๑) เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับอนุมัติจากกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
๒) เพื่อประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง
3) เพื่อประสานงานดานการอนุรักษและปองกันทรัพยากรปาไม และสัตวปา
๓) เพื่อรวบรวมฐานขอมูล สถิติคดีที่เกี่ยวกับการปาไม
๔) เพื่อหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาและทวงคืนผืนปาจากผูบุกรุกครอบครอง
๕) เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๖) เพื่อสรางภาคีเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รอบแนวเขตปาอนุรักษฯ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ปฏิบัติงานไดตามแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับอนุมัติจากกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
2) ลดการทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา
3) ทุกภาคสวน เกิดความรวมมือ มีสวนรวมในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
4) เกิดภาคีเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รอบแนวเขตปาอนุรักษฯ
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2. ขอมูลภาพรวม
2.1 ขอมูลพื้นฐาน
2.1.1 อํานาจหนาที่ พื้นที่รับผิดชอบ และหนวยงานในสังกัด
ตามคําสั่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 ที่ 717/๒๕61 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่
ปฏิบัติงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9
(อุบลราชธานี) ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร ดังนี้
ฝายอํานวยการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานดานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
2. ปฏิบัติงานดานบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรของสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
3. ปฏิบัติง านดา นพัส ดุ ครุภัณ ฑ ยานพาหนะ และสิ่ง ปลูก สรา งของสว นอนุรัก ษแ ละ
ปองกันทรัพยากร และดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง หรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
4. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ใหหนวยงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ ตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายลงทะเบียนการใชจายเงิน งบประมาณของสว นอนุรักษและปองกัน ทรัพยากร และหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปหรือแผนปฏิบัติงานอื่นที่รับผิดชอบ และสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ฝายปองกันและปราบปราม มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึ กษา วิ เคราะห เพื่ อกํ าหนดแผนงาน/โครงการ มาตรการในการป องกั นและปราบปราม
รวมทั้งรวบรวมขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศ เพื่อวิเคราะหสถานการณการบุกรุกทําลายปาและหามาตรการ
แนวทางรูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการปองกันรักษาปาและสัตวปาในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ติดตาม ประสานงาน ประเมิน ผลการปฏิบัติงานดานการปองกัน รักษาปาและสัตวปา
ทองที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) ใหเปนไปตามนโยบาย มาตรการแนวทางการ
ปฏิบัติที่ไดรับ มอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติ สัต วปา
และพันธุพืช
3. ปฏิบัติง านดา นการขา ว ประมวลขาวสาร ติด ตามสถานการณดา นปา ไมแ ละสัต วปา
ในพื้นที่ ตรวจสอบขอเท็จจริงปญหาการกระทําผิดกฎหมายปาไมในพื้นที่ และตรวจสอบขอมูลขาวที่ไดรับแจง
ขาวจากสายดวน 1362 หรือชองทางตางๆ
4. จั ดทําแผนดําเนินการดานประชาสัมพั นธ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการปองกั น
รักษาปา และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในดานดังกลาว
5. สนับสนุ นงานคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาระดับจังหวั ด
(คปป.จ.) และศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทจ.)
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6. ปฏิบัติงานและประสานงานเกี่ยวกับการบินตรวจสภาพปาและไฟปา ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานราชการอื่นๆ จัดทํารายงานสรุปผลการบิน
7. สนับสนุนหรือรวมปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามของหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่
8. อํานวยการดานการสนธิกําลังปฏิบัติงานดานปราบปราม
9. ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ฝายคดีและของกลาง มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบการดําเนินคดีของหนวยงานในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
ใหไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และขอสั่งการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมและสัตวปา
2. ติดตามดําเนินคดี เรงรัดการดําเนินคดีของหนวยงานในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9
(อุบลราชธานี) ใหเปนไปตามระเบียบ วิธีการที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด
3. จัดทําสารบบคดีและทะเบียนของกลาง
4. ขอมูลเกี่ยวกับคดีตามกฎหมายวาดวยการปาไมและสัตวปา รวบรวมรายงานกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ตามแนวทางที่กําหนด
5. ติดตอประสานงานเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบน รางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน
จากเงินคาปรับตามคําพิพากษาของศาล
6. ประสานดําเนินการดานการดําเนินคดีทางแพง และการใชมาตรการทางปกครองเกี่ยวกับ
การบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ
7. ประสานการปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การตรวจสอบ รวบรวมขอ มูล ผลการดําเนิน การตาม
แผนปฏิบัติการพื้นที่เปาหมายปองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกปาและการทําไม (Area of Operation)
กับศูนยปฏิบัติการยุทธการแกไขปญหาวิกฤติปาไมของชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หนวยปองกันรักษาปา มีจํานวน 2 หนวย ประกอบดวย
1. หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ.19 (ฝงขวาลําโดมนอยตอนบน) ตั้งอยูในทองที่ตําบลโนนก อ
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายทวี ไชยอุย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาหนวยฯ
2. หนวยปองกันรักษาปาที่ มห.1 (ดงบังอี่) ตั้งอยูในทองที่ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสรอย
จังหวัดมุกดาหาร นายนิวัฒน สงมา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาหนวยฯ
หนาที่รับผิดชอบของหนวยปองกันรักษาปา ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจลาดตระเวนปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาในพื้นที่เปาหมาย
ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ประชาสัมพันธรณรงคปองกันรักษาปา
3. ประสานงานและสนับสนุนการปองกันรักษาปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา และหนวยงานอนุรักษปาไมในพื้นที่
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4. รวมแผนบินตรวจสภาพปาและควบคุมไฟปา
5. ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
สายตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมและสัตวปา
ตามคําสั่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 ที่ 307/๒๕61 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม และสัตวปา ประจําสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) ไดกําหนดใหสายตรวจฯ มีหนาที่รับผิดชอบ
ตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวยปาไม และสัตวปา ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่อื่นๆ ในทองที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธรณรงคปองกันรักษาปา
รวมทั้งใหประสานงานสนับสนุน หรือปฏิบัติงานปองกันปราบปรามฯ และดําเนินการตามแผนบินตรวจสอบ
สภาพปารวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยหากมีภารกิจเรงดวนใหสนธิกําลังทั้ง 3 สาย ไดแก
สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายพิชิต วงษเตียวตระกูล
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาสายตรวจฯ
สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 รับ ผิด ชอบพื้น ที่จัง หวัด ศรีส ะเกษ และจัง หวัด สุริน ทร
นายพิ สิ ฐ เที ย มทองดี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาสายตรวจฯ
สายตรวจปราบปรามสายที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดยโสธร นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ นักวิชาการปาไมชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนาสายตรวจฯ
หนาที่รับผิดชอบของสายตรวจปราบปรามฯ ดังนี้
1. ตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมและสัตวปา และปฏิบัติงาน
ดานการขาว ในทองที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การปาไมและสัตวปา รวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่รองขอ
3. รวมดําเนินการตามแผนบินตรวจสภาพปา ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
4. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยมาตรการ การควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการ
ดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546
5. ในการออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดทุกครั้ง ใหทําการประชาสัมพัน ธดานปาไม
และหาขาวการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ใหประสานงานกับหัวหนาอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน เขตหามลาสัตวปา
และหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่อื่นๆ ในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) ในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย สั่งการ
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2.1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน
1. กําหนดแผนปฏิบัติการ กํากับ ควบคุม ดูแล และประสานงานดานการปองกันและอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช
2. ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ
2.1.3 อัตรากําลังเจาหนาที่ของหนวยงาน
1. ขาราชการ จํานวน 8 คน
- ตําแหนงประเภทวิชาการ
- ตําแหนงประเภททั่วไป

จํานวน 3 คน
จํานวน 5 คน

2. ลูกจางประจํา จํานวน 7 คน
- ตําแหนงพนักงานพิทักษปา ระดับ ส 3
- ตําแหนงชางสํารวจ ระดับ ช 4
- ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส 3
- ตําแหนงพนักงานรถยนต ระดับ ส 2
- ตําแหนงพนักงานสถานที่ ระดับ บ 2

จํานวน 3 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

3. พนักงานราชการ จํานวน 16 คน
- ตําแหนงพนักงานพิทักษปา
- ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจปา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ

จํานวน 9 คน
จํานวน 6 คน
จํานวน 1 คน

4. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ จํานวน 4 คน
- ตําแหนงงานอนุรักษและปองกันรักษาปา
จํานวน 4 คน
6. พนักงานจางเหมา (TOR) จํานวน 6 คน
- ตําแหนงพนักงานธุรการ
- ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล

จํานวน 2 คน
จํานวน 4 คน
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2.2 ผังความเชื่อมโยง ตั้งแตเปาหมายการใหบริการกระทรวงถึงกิจกรรมของหนวยงานที่ไดรับแผน
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

พื้นฐานดานการจัดการน้ําและ
สิ่งแวดลอมบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรจัดระบบอนุรักษ
ฟนฟู และปองกัน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดการปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาอนุรักษ

ผลผลิตที่ : 1
พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ

โครงการที่ 1
โครงการรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ

กิจกรรมปองกันไมพะยูงและไมมคี า
(ดานปองกัน)

ภาพที่ 1 ผังความเชื่อมโยง ตั้งแตเปาหมายการใหบริการกระทรวงถึงกิจกรรมของหนวยงานที่ไดรับแผน

7
2.3 งบประมาณที่ไดรับตามแผน ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร มีแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
2562 ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนงบประมาณพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
แผนงบประมาณ : กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
1. คาจางเหมาบริการ
1,062,000
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
580,600
3. คาสาธารณูปโภค
60,100
-

ตารางที่ ๒ แผนงบประมาณงานยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงบประมาณ : กิจกรรม ปองกันไมพะยูงและไมมีคา (ดานการปองกัน)
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
1. คาตอบแทนบุคคลภายนอก
7,992,000
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
4,222,600
-
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3. ผลการปฏิบตั ิราชการ
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน
การติดตามผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของสํานักบริห ารพื้น ที่อนุรักษที่ 9 (อุบ ลราชธานี) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9
ผูจัดเก็บขอมูล : สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร
คําอธิบาย :
เนื่องจากผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏประเด็นปญหาความไมเขาใจในนิยามของการเขาครอบครองและทวงคืน
วาถึงขั้นตอนใดถึงจะนับเปนผลงานของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานจากกรมไมตรงกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
และจังหวัด การกําหนดเปาหมายใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษไมสอดคลองกับที่กําหนดใหทุกจังหวัด ทําให
เกิดความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางผูรับผิดชอบหลักสวนกลางและผูปฏิบัติในพื้นที่ ประกอบกับผลกระทบที่เกิดจาก
การแกไขปญหาที่ดินทํากินของรัฐบาล ที่ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกโดยราษฎร
ผูยากจน ยากไร และไรที่ดินทํากิน ที่ไดอยูอาศัยทํากินกอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 มีผลใชบังคับ
อาจสงผลใหการดําเนินการทวงคืน – เขาครอบครองพื้นที่ปาตามตัวชี้วัดนี้ ไมสามารถดําเนินการใหเปนไป
ตามคาเปาหมายที่กําหนด ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ย วกับ ขั้น ตอนที่จ ะนับ เปน ผลงานของตัว ชี้วัดนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเปนแนวทางเดียวกัน และรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการดําเนินการ
แกไขปญหาที่ดินดังกลาว จึงไดพิจารณากําหนดความหมายสําหรับใชกับตัวชี้วัดนี้ไว ดังนี้
1) จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได - เขาครอบครอง หมายถึง จํานวนพื้นที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผิดชอบ
หรือเจาหนาที่ผูตรวจยึด ไดประสานงาน เรงรัด ติดตามผลการดําเนินคดี กับผูที่เกี่ยวของตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมาย จนคดีถึงที่สุดที่ทําใหพื้นที่ปากลับมาเปนของรัฐอยางเรียบรอย หรือไดแสดงการเขาครอบครองพื้นที่
โดยการดําเนินการตามมาตรา 21 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนที่จะนับเปน
ผลงานของตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) พื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง พื้นที่ปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
3) พื้นที่ปาอนุรักษ หมายถึง อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และพื้นที่อื่นๆ
ที่ประกาศตามกฎหมาย และอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4) การแสดงการเขาครองครองพื้นที่ หมายถึง การที่พนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดประสานงาน เรงรัด ติดตามผลการดําเนินคดี กับผูที่เกี่ยวของตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย จนคดีถึงที่สุด
ที่ทําใหพื้นที่ปากลับมาเปนของรัฐอยางเรียบรอย หรือไดดําเนินมาตรการทางปกครอง ตามแนวทางการดําเนินการ
ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยขั้นตอนที่จะนับเปนผลงานของตัวชี้วัด นับตั้งแตขั้นตอน
และการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(1) กรณีไมสามารถดําเนินการตามมาตรการทางปกครองได และจําเปนตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ใหนับตั้งแตวันที่คดีถึงที่สุดตามกฎหมาย
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(2) กรณีผูกระทําความผิด ยินยอมกระทําตามคําสั่ง หรือ ไมมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ภายในกําหนดระเวลา ใหนับตั้งแตครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุตามประกาศคําสั่งทางปกครอง
(3) กรณีผูกระทําผิด อุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาว ใหนับตั้งแตวันที่ผูกระทําความผิด
ไดรับทราบผลการพิจารณาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณประกาศคําสั่งทางปกครอง ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ไดแจงใหผูอุทธรณ ทราบ จนไมมีการโตแยง แตอยางใด
(4) การดําเนินการใดๆ ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่ไดดําเนินการภายหลัง
ขั้นตอนตาม (2) และ (3) ดังกลาวขางตนนี้ ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และยังไมถูกนําไปใชเปน
ผลงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณที่ผานมา ใหนับเปนผลงานของตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) เปาหมาย หมายถึง จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง ที่คาดวาจะสามารถดําเนินการ
ได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหนวยวัดเปน “ไร”
การกําหนดคาเปาหมาย :
เปาหมายขั้นต่ํา

เปาหมายมาตรฐาน

เปาหมายขั้นสูง

40 ไร

60 ไร

80 ไร

ตารางที่ 3 การกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2
จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง

120.26 ไร

คะแนนที่ได

ตารางที่ 4 ขอมูลผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได – เขาครอบครอง
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน /มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก-ยอดมน
จํานวน
2. อุทยานแหงชาติผาแตม
จํานวน
3. เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน - หวยสําราญ จํานวน
4. อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
จํานวน
เนื้อที่รวม จํานวน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 1. แผนที่
3. กําลังพล
5. ยานพาหนะ
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน :

58.01
20.4
10.09
31.76
120.26

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

2. ภาพถายทางอากาศ
4. เครื่องมือเทคโนโลยี
6. งบประมาณ

-

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : ควรสนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินงาน
เชน การลงประกาศฯ ในหนังสือพิมพ เปนตน
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3.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรมในภาพรวม
สถิติคดีประจําปงบประมาณ 2562
1. การปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม และสัตวป า
สนับ สนุน การปฏิบ ัติง านหนว ยงานอื ่น ที่เ กี่ย วขอ งในบริเ วณพื้น ที ่รับ ผิด ชอบ ในปง บประมาณ 2562
ดําเนินคดีปาไม และสัตวปา ในพื้นที่รับผิดชอบ 382 คดี จับกุมผูตองหาทั้งหมด จํานวน 282 คน เปนชาวไทย
154 คน ชาวกัมพูชา 114 คน และชาวลาว 14 คน แยกเปนคดี ดังนี้
1.๑ คดีทําไม จํานวน 258 คดี ผูตองหาทั้งหมด จํานวน 199 คน เปนชาวไทย 76 คน
ชาวกัมพูชา 110 คน และชาวลาว 13 คน ตรวจยึดไมของกลางไดทั้งหมดจํานวน 2,413 ทอน/เหลี่ยม/แผน/ชิ้น
ปริมาตร 143.34 ลูกบาศกเมตร แยกเปน
(๑) คดีทําไมพะยูง จํานวน 196 คดี ผูตองหาทั้งหมด จํานวน 140 คน เปนชาวไทย
57 คน ชาวกัมพูชา 78 คน และชาวลาว 5 คน ตรวจยึดไมของกลางไดทั้งหมด จํานวน 1,957 ทอน/เหลี่ยม/แผน
ปริมาตร 64.947 ลูกบาศกเมตร
(๒) คดีทําไมอื่นๆ จํานวน 62 คดี ผูตองหาทั้งหมด จํานวน 59 คน เปนชาวไทย 19 คน
ชาวกัมพูชา 32 คน และชาวลาว 8 คน ตรวจยึดไมของกลางไดทั้งหมด จํานวน 456 ทอน/แผน/เหลี่ยม
ปริมาตร 78.393 ลูกบาศกเมตร
1.2 คดีเกี่ยวกับสัตวปา/ของปา จํานวน 61 คดี ผูตองหาทั้งหมด จํานวน 79 คน เปน
ชาวไทย 74 คน กัมพูชา 24 คน และชาวลาว 1 คน ของกลางเปนสัตวปา จํานวน 168 ตัว เปนซากสัตวปา
จํานวน 87 ซาก (ทําลายตามระเบียบฯ แลว)
1.3 คดีบุกรุกพื้นที่ปา จํานวน 63 คดี ผูตองหาทั้งหมด จํานวน 4 คน รวมพื้นที่ถูกบุกรุก
308.88 ไร
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ตารางที่ 5 ขอมูลการตรวจยึดของกลางที่ตรวจยึดได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับที่

รายการ

จํานวน

1.

รถยนต

4 คัน

2.

รถแทรกเตอร

-

3.

รถไถนา

-

4.

จักรยานยนต

86 คัน

5.

รถเข็น

15 คัน

6.

ลอเข็น

22 คัน

7.

เรือ

5 ลํา

8.

เลื่อยโซยนต

9.

โซยนต

9 ชิ้น

10.

เลื่อยตัด

43 ปน

11.

เลื่อยคันธนู

11 ปน

12.

ปน

13.

เครื่องกระสุน

504 ลูก

14.

มีด

72 เลม

15.

จอบ

7 เลม

16.

เสียม

41 ดาม

17.

ขวาน

64 เลม

18.

โทรศัพทมือถือ

11 เครื่อง

19.

อื่นๆ

486 ชิ้น

21 เครื่อง

46 กระบอก

หมายเหตุ

ตารางที่ 6 คดีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม/สัตวปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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13
เรื่อง โครงการมวลชนสัมพันธเพื่อการปองกันรักษาปาแบบมีสวนรวม
ในพื้นที่ปาอนุรักษพื้นที่รับผิดชอบ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
หลักการและเหตุผล
จากอดีตจนถึงปจจุบันการลดลงของพื้นที่ปาไมไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงและสิ่งแวดลอมของประเทศ และสงผลกระทบในภาพรวมเชื่อมโยง
กับปญหาสภาวะโลกรอน จากการแกไขปญหาการลดลงของพื้นที่ปาไมที่ผานมารัฐบาลไดมีความพยายาม
โดยใชมาตรการตางๆ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญของการลดลงของพื้นที่ปาไม
เกิดจากการบุกรุกทําลายปาของนายทุนหรือผูมีอิทธิพลที่มุงหาผลประโยชนจากไมและที่ดิน โดยใชอิทธิพล
ดานตางๆ ชี้นําชักจูงประชาชนในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษ
ในความรับ ผิด ชอบของสํา นัก บริห ารพื้น ที่อ นุรัก ษที่ 9 (อุบ ลราชธานี) ซึ่ง เปน ผืน ปา ติด ตอ เชื่อ มโยงกัน
ตามแนวชายแดนระหวางประเทศเปนสวนมาก ประกอบดวย กลุมปาพนมดงรัก - ผาแตม ในทองที่จังหวัด
สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กลุมปาภูพานตอนลาง ในทองที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ
ในผืนปาดังกลาว ยังคงมีไมหวงหามที่มีคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมพะยูง ไมชิงชันและไมประดู ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก
ประกอบกั บ เป น พื้ น ที่ ช ายแดนทํ า ให มีปญ หาการลักลอบทําไมมีคาของนายทุน เพื่อสงขายยังตางประเทศ
คอนขางรุนแรงและตอเนื่อง มีขบวนการเชื่อมโยงกันในพื้นที่กลุมปาและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมีพฤติการณการกระทํา
ความผิดในลักษณะเปนกลุมขบวนการของประชาชนในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ปาเพื่อนําสงยังนายทุนในประเทศ
เพื่อนบานรวมถึงปญหาการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ปาอนุรักษ เพื่อปลูกยางพาราและพืชผลทางการเกษตรอื่น
มูลเหตุที่สําคัญมาจาก ไดมีกลุมทุนเขาไปเชื่อมโยงโดยใชปญหาความยากจนการขาดอาชีพที่มั่นคงที่ยังคงมีอยู
เปนเงื่อนไขชักจูง ชักนําใหเขารวมกระบวนการ ซึ่งปญหาดังกลาวไดขยายตัวอยางกวางขวางและสงผลกระทบ
เปนปจจัยคุกคามตอพื้นที่ปาอยางรุนแรง ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได
การจัดทําโครงการมวลชนสัมพันธเพื่อการปองกันรักษาปาแบบมีสวนรวมในรูปแบบของประชารัฐ
ในพื้ นที่อุทยานแห งชาติและพื้ นที่ป าอนุ รักษใกลเคีย งเปนแนวทางหนึ่งที่จะตองดําเนินการไปพรอมกันกับ
มาตรการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรปาไมที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กําหนด
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในด า นการป อ งกั น รั ก ษาป า ยิ่ ง ขึ้ น การปฏิ บั ติ ก ารด า นมวลชนสั ม พั น ธ เ ป น
กระบวนการสําคัญที่จะสรางความเขาใจตอสาธารณชนในบทบาทและหนาที่ของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนของประเทศ
โดยสวนรวม เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางเจาหนาที่และประชาชน อันจะกอใหเกิดพลังรวมกัน
ในการพิทักษรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา มิใหถูกทําลาย คงความสมบูรณและสามารถกอใหเกิดประโยชน
แกประชาชนในทองถิ่นและประเทศชาติ โดยรวมอยางยั่งยืนสืบไป ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอกสุร ศักดิ์ กาญจนรัตน) ที่ไดมอบหมายใหห นว ยงาน
ที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญในเบื้องตน ในการกําหนดมาตรการดานการปองกันที่จะมิใหทรัพยากรปาไมถูกทําลาย
เปนอันดับแรกกอนการบังคับใชกฎหมายเมื่อทรัพยากรดังกลาวไดถูกทําลายลงแลว และในดานการปองกันรักษาปา
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อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพัน ธุพืช (นายธัญ ญา เนติธ รรมกุล ) ไดกํา หนดแนวทางปฏิบัติ
ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ เนนความสําคัญในการสรางแนวรวม เครือขาย อาสาสมัครจากประชาชนในพื้นที่
ใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อรวมกับหนวยงานในการดูแลรักษาปาใหเกิดความยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา โดยเฉพาะปญหาการตัดไมพะยูง ชิงชัน ประดู และไมมีคาอื่นๆ
ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติและพื้นที่ปาอนุรักษใกลเคียง เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อประชาสั มพั น ธ การป องกัน รักษาปาและงานดานปาไมแ กร าษฎร ชุม ชนที่อ ยูใ กลชิด พื้น ที่
อุทยานแหงชาติ และพื้นที่ปาอนุรักษใกลเคียง
4. เพื่อเปนการปฏิบัติการทางดานจิตวิทยามวลชนในการปองกันไมใหมีการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
5. ใหความรู สงเสริมและพัฒ นาอาชีพราษฎรในชุมชนใกลชิด พื้น ที่ปาอนุรักษใหมีร ายไดเ พิ่มขึ้น
ลดการพึ่งพาทรัพยากรปาไมในพื้นที่
6. สรางความเขาใจในบทบาทและหนาที่การดําเนินงานของหนวยงานดวยความจริงใจ และมิตรภาพ
ที่ดีตอกัน รวมมือกันเพื่อประโยชนของสวนรวม
7. ใหมีราษฎรในพื้นที่ สมัครใจเขาเปน อาสาสมัครเครือขายเกี่ย วกับ การอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ จํานวน 3 ชุด เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด ดังนี้
1.1 ประสานงานผูนําชุมชนและราษฎรในพื้นที่หมูบานเปาหมายทําการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
การประกอบอาชีพของราษฎรในชุมชน การดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับพื้นที่ปาอนุรักษ รับฟงขอปญหาของราษฎร
แนวทางการพัฒนาอาชีพเดิม และการสงเสริมอาชีพอื่นเพื่อเปนการเพิ่มรายไดลดการพึ่งพาทรัพยากรปาไม
ในอนาคต โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหารูปแบบ วิธีการดําเนินการใหเหมาะกับหมูบานเปาหมาย
1.2 นําขอมูลที่ไดรับมากําหนดวิธีการประชาสัมพันธเต็มรูปแบบสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของชุมชน อาทิ การจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม การใหคําปรึกษา
ทางด า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง การจั ด เวทีช าวบา น การแสดงดนตรี การฉายวีดิทัศ น และการใหค วามรู
ในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือทางเลือก เปนตน
2. บู ร ณาการกั บ ทุ กภาคส ว นที่ เกี่ย วของ ทั้งหนว ยงานหลักและหนว ยงานสนับ สนุน ในพื้น ที่ เชน
เจาหนาที่ฝายทหาร เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ฝายปกครอง หนวยงานในระดับทองถิ่น เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ในการดําเนินการที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติการดานการขาว เพื่อเปนการปองกันการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมควบคูไปดวย
4. สรางเครือขายภาคประชาชนใหเขมแข็งในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่เปาหมาย

15
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การลักลอบตัดไมพะยูงและไมมีคาอื่นๆ รวมถึงการบุกรุก
ยึดถือครอบครองพื้นที่ปาอนุรักษ ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติและพื้นที่ปาอนุรักษใกลเคียงไดอยางเปนรูปธรรม
2. มีราษฎรอาสาสมัคร เครือขาย ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีสวนรวมในการดําเนินการกับ
หนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
3. ราษฎรเกิดทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในการอนุรักษทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา ใหความสนใจ และเขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพิ่มมากขึ้น
4. มีเครือขายระบบเตือนภัยและการปฏิบัติงานดานการขาวเพิ่มขึ้นทุกรูปแบบ

16
ผลการดําเนินงาน
ภาพที่ 2 ประสานผูนําชุมชนหมูบานเปาหมายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 3 หมูบาน และประสาน
เจาหนาทีเ่ ขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม รวมลาดตระเวนพื้นที่ลอแหลม

ภาพที่ 3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานคําแสนสุข หมู 20 ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติภูจองนายอย มีราษฎรรวมกิจกรรม 31 คน

17
ภาพที่ 4 ประสานขอมูล (จปฐ.) ของหมูบานเปาหมาย 3 อําเภอ 6 หมูบาน และเวลา 18.00 น.
จัดกิ จกรรมประชาสัม พัน ธบา นตายอย หมู 1 ตํา บลโดมประดิษ ฐ อํา เภอน้ํ า ยืน จัง หวัด อุบ ลราชธานี
หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม มีราษฎรรวมกิจกรรม 43 คน

ภาพที่ 5 ประสานงานผูนําชุมชนหมูบาน เปาหมายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานหลักปาย
หมู 6 ตํ า บลโพนงาม อํ า เภอบุ ณ ฑริ ก และบ า นขอนแป น หมู 9 ตํ า บลคอแลน อํ าเภอบุ ณ ฑริ ก จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เปนหมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน

18
ภาพที่ 6 ประสานขอมูล (จปฐ.) ของหมูบานเปาหมาย 3 อําเภอ 4 หมูบาน และประสานผูนําชุมชน
บานหนองชาด หมู 4 ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร และบานเวินบึก หมู 8 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ภาพที่ 7 ชุดมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 1 รวมเปนวิทยากรโครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม
(ยชป.) ณ บานทรายไหลแลง ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร มีเยาวชนในพื้นที่เขารับอบรม
จํานวน 60 คน

19
ภาพที่ 8 จัดกิจกรรมประชาสัมพั นธ บานสรางหอม หมู 7 และหมู 22 ตําบลหวยข า อํ าเภอบุณฑริ ก
จังหวัดอุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติภูจองนายอย มีราษฎรรวมกิจกรรม 51 คน

ภาพที่ 9 จั ดกิ จกรรมประชาสั มพั นธ บ านขอนแปน หมู 9 ตําบลคอแลน อํ าเภอบุ ณฑริ ก จั งหวั ด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก - ยอดมน มีราษฎรเขารวมกิจกรรม 41 คน

20
ภาพที่ 10 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานหุงหลวง ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิด อุทยานแหงชาติผาแตม มีราษฎรเขารวมกิจกรรม จํานวน 38 คน

ภาพที่ 11 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ที่บานหนองผือใหญ หมู 4 ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี

21
ภาพที่ 12 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานเวินบึก หมู 8 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติแกงตะนะ มีราษฎรเขารวมกิจกรรม จํานวน 47 คน

ภาพที่ 13 จัดกิ จ กรรมประชาสัมพันธ บานคําโทน หมู 3 ตําบลนาจะหลวย อํา เภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติภูจองนายอย มีราษฎรเขารวมกิจกรรม จํานวน 32 คน

22
ภาพที่ 14 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ บานโพนทอง หมู 9 ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม มีราษฎรเขารวมกิจกรรม จํานวน 39 คน

ภาพที่ 15 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธบานหนองชาด หมูที่ 4 ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติแกงตะนะ มีราษฎรเขารวม 30 คน

23
ภาพที่ 16 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานเปาหมาย บานสรางหอม หมูที่ 7 ตําบลหว ยขา อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติภูจองนายอย

ภาพที่ 17 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานป า ให กับราษฎรหมู บ า นเปา หมาย บานหลักปาย หมูที่ 6 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน

24
ภาพที่ 18 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ใหกับ ราษฎรหมูบานเป าหมาย บานโนนสู ง หมูที่ 20 ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม

ภาพที่ 19 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ให กับราษฎรหมู บานหนองชาด หมู ที่ 4 ตํ าบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิริ นธร จั งหวัดอุบลราชธานี
หมูบานใกลชิดอุทยานชาติแกงตะนะ

25
ภาพที่ 20 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานโพนทอง หมูที่ 9 ตํา บลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม

ภาพที่ 21 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ใหกับ ราษฎรหมูบา นขอนแปน หมูที่ 4 ตําบลคอแลน อํา เภอบุณ ฑริก จัง หวัดอุบ ลราชธานี
หมูบานใกลชิดเขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก - ยอดมน

26
ภาพที่ 22 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ใหกับ ราษฎรหมูบานหุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี
หมูบานใกลชิดอุทยานแหงชาติผาแตม

ภาพที่ 23 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารปา เพาะผักหวานปาโดยเมล็ด และยายชํางอก
ผักหวานปา ใหกับราษฎรหมูบานหนองผือใหญ ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หมูบาน
ใกลชิดอุทยานแหงชาติผาแตม

27
ภาพที่ 24 สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 1 สงมอบพันธุหมูปาที่ไดรับการสนับสนุนจากสถานีเพาะเลี้ยง
พันธุสัตวปาจุฬาภรณแกราษฎรที่อยูใกลชิดอุทยานแหงชาติแกงตะนะ เพื่อทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ

28
ภาพที่ 25 ชุดปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และบานงิ้ว หมู 4 ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

29
ภาพที่ 26 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาคราม หมู 8 ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

30
ภาพที่ 27 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานสามขัว หมู 4 ตําบลดงเย็น อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

31
ภาพที่ 28 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ติดตามการเลี้ยงหมูปาและสงเสริมการเลี้ยงวัว

32
ภาพที่ 29 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธบานเหลาคราม หมู 8
ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร

33
ภาพที่ 30 ชุดปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธบานเหลาแขมทอง หมู 8
ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และบานสามขัว หมู 4 ตําบลดงเย็น อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร

34
ภาพที่ 31 กิจกรรมมวลชนสัมพันธพบปะพูดคุยกับชาวบานเหลาคราม หมู 8 ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

35
ภาพที่ 32 ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และบานหวยแดง หมู 10 ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

36
ภาพที่ 33 ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานหมูบานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

37
ภาพที่ 34 ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานบานสามขัว หมู 4 ตําบลดงเย็น อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

38
ภาพที่ 35 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ บานนอมเกลา หมู 11 ตําบลบุงคา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

39
ภาพที่ 36 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ บานเหลาแขมทอง หมู 8 ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

40

4. รายงานการเงิน
4.1 รายงาน แผน/ผล การใชจายงบประมาณประจําป
สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตารางที่ 7 แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรม : อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
๑. อํานวยการ
๑.1 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิด
1.2 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด และคณะกรรมการฯ
ชุดอื่นๆ
1.3 จัดกิจกรรมวันอนุรักษทรัพยากรปาไม
14 มกราคม
2. สายตรวจปราบปรามฯ
2.1 ตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการปาไม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หนวยงานอื่น
2.2 รณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางเครือขายฯ
2.3 ปฏิบตั ิงานดานการขาว
3. หนวยปองกันรักษาปา
3.1 ตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการปาไม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หนวยงานอื่น
3.2 รณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางเครือขายฯ
3.3 ปฏิบตั ิงานดานการขาว

เปาหมายทั้งป
(หนวยนับ)
1 แหง
12 พื้นที่/12 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
(หนวยนับ)
1 แหง
12 พื้นที่/12 ครั้ง

6 จังหวัด

6 จังหวัด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 สาย/48 วัน

3 สาย/48 วัน

3 สาย/ 12 ครั้ง
3 สาย/ 12 วัน

3 สาย/12 ครั้ง
3 สาย/12 วัน

2 หนวย/48 วัน

2 หนวย/48 วัน

2 หนวย/12 ครั้ง
2 หนวย/12 วัน

2 หนวย/12 ครั้ง
2 หนวย/12 วัน

งบประมาณทั้งป
(บาท)
1,702,700

ผลการใชจายเงิน
(บาท)
1,702,700
(100 %)
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ตารางที่ 8 แผนงานยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรม : ปองกันไมพะยูงและไมมีคา (ดานการปองกัน)
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เปาหมายทั้งป
(หนวยนับ)

ผลการปฏิบัติงาน
(หนวยนับ)

๑. อํานวยการ
1.1 ลาดตระเวนตรวจปราบปรามฯ
3 สาย/96 วัน
3 สาย/96 วัน
โดยสายตรวจปราบปราม
1.2 ประชาสัมพันธงานดานปาไม
1.3 ปฏิบัติการดานการขาว
3 สาย/2 หนวย/12 ครั้ง 3 สาย/2 หนวย/12 ครั้ง
- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ 96 ครั้ง
3 สาย/2 หนวย/
3 สาย/2 หนวย/
24 วัน/96 ครั้ง
24 วัน/96 ครั้ง
- จัดนิทรรศการ 3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
1.4 สนธิกําลังปองกันและปราบปราม
6 อช./12 ครั้ง
6 อช./12 ครั้ง
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
1.5 สนธิกําลังปองกันและปราบปราม
6 ขสป./12 ครั้ง
6 ขสป./12 ครัง้
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
1.6 ลาดตระเวนตรวจปราบปรามฯ
6 อช./ 180 วัน
6 อช./180 วัน
โดยอุทยานแหงชาติ
1.7 ลาดตระเวนตรวจปราบปรามฯ
6 ขสป./180 วัน
6 ขสป./180 วัน
โดยเขตรักษาพันธุสตั วปา

งบประมาณ
ทั้งป (บาท)

ผลการใชจายเงิน
(บาท)

12,214,600

12,214,507.09
(99.99 %)

หมายเหตุ : ไดรับการจัดสรรงบเพิ่มเติมในสวนของคาใชสอยและวัสดุ จํานวน 986,000 บาท
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4.2 รายงานผลการใชจายเงินกันเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ
ตารางที่ 9 สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงาน-ผลงาน
กิจกรรมงาน-โครงการ

งบประมาณเหลือจาย
แผน

ผล

รอยละ

คืนคลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง
กันเหลื่อม

1. แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเจริญเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษที่ไดรับการบริหารจัดการ
1) กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม
- กิจกรรมงานคุมครอง
1,702,700 1,674,671.05 98.35 28,028.95
พื้นที่อนุรักษ
2. แผนงานยุทธศาสตรการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
1) กิจกรรมปองกันไมพะยูง
12,214,600 12,214,507.09 99.99
และไมมีคา (ดานปองกัน)

หมายเหตุ

-

-

4.3 การวิเคราะหสถานะทางการเงินและการใชจายงบประมาณ
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ
หมวดรายจาย
งบประมาณประจําป งบประมาณประจําป เพิ่ม(+)/ลด(-)
พ.ศ. 2561 (บาท) พ.ศ. 2562 (บาท)
1. คาจางเหมาบริการ
1,014,000
1,062,000
+ 48,000
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
556,600
580,600
+ 24,000
3. คาสาธารณูปโภค
60,100
60,100
-

คิดเปน %
เพิ่ม(+)/ลด(-)
+ 4.51 %
+ 4.13 %
-

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
กิจกรรมปองกันไมพะยูงและไมมีคา (ดานการปองกัน)
กิจกรรมปองกันไมพะยูงและไมมคี า (ดานการปองกัน)
หมวดรายจาย
งบประมาณประจําป งบประมาณประจําป เพิ่ม(+)/ลด(-)
พ.ศ. 2561 (บาท) พ.ศ. 2562 (บาท)
1. คาตอบแทนบุคคลภายนอก
6,660,000
7,992,000
+ 1,332,000
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
3,872,600
4,222,600
+ 350,000

คิดเปน %
เพิ่ม(+)/ลด(-)
+ 16.66 %
+ 8.28 %
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5. ผลงานสําคัญ
เรื่อง โครงการกิจกรรมปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในพื้นที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) ภายใตยุทธการ “ลับคมขวาน”
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันการลดลงของพื้นที่ปาไมไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงและสิ่งแวดลอมของประเทศ และสงผลกระทบตอโลกอันเกี่ยวกับ
ปญหาสภาวะโลกรอน ซึ่งสาเหตุสําคัญของการลดลงของพื้นที่ปาไมนั้นเกิดจากการบุกรุกทําลายปาของนายทุน
หรือผูมีอิทธิพล ที่มุงหาผลประโยชนจากไมและที่ดิน สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานั ก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) เปนผืนปาติดตอเชื่อมโยงกันตามแนวชายแดนระหวางประเทศเปน
สวนมาก ประกอบดวย กลุมปาพนมดงรัก-ผาแตม ในทองที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และ
กลุมปาภูพานตอนลาง ในทองที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ ทั้งสองกลุมปานี้ยังคงมีไมหวงหามที่
มีคาทางเศรษฐกิจอยูเปนจํานวนมาก อาทิเชน ไมพะยูง ไมชิงชัน และไมประดู ประกอบกับเปนพื้นที่ชายแดน
ทํ า ให ป ญ หาการลั ก ลอบทํ า ไม มี ค า ของนายทุ น เพื่ อ ส ง ขายไปยั ง ต า งประเทศ ยั ง คงมี ค วามรุ น แรง โดยมี
พฤติการณการกระทําความผิดในลักษณะเปนกลุมขบวนการ รวมถึงปญหาการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ปา
อนุรักษ เพื่อทําการเกษตร ปลูกยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง และใชกรณีความยากจนและขาดแคลนที่ทํากิน
ของราษฎร เปนกลไกในการบุกรุกถือครองพื้นที่ปาเพื่อประโยชนตางๆ รวมทั้งมีนายทุนหรือผูมีอิทธิพลใชหรือ
จางวานใหราษฎรในพื้นที่บุกรุกพื้นที่ปาและซื้อขายพื้นที่ปา ซึ่งปญหาดังกลาวไดขยายตัวอยางกวางขวางและ
สงผลกระทบอยางรุนแรง ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมถึงปญหาการลา การคาสัตวปา การลักลอบนําพืชปาและ
สัตวปาตามบัญชีไซเตส ออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนพื้นที่ปาอนุรักษสวนหนึ่งเปนพื้นที่สูรบเดิมจากปญหา
พรมแดนระหวางประเทศไทย – กัมพูชา ซึ่งยังคงมีทุนระเบิด กับระเบิดที่ยังไมไดเก็บกูหลงเหลืออยูในพื้นที่
เปนปญหาอุปสรรคตอการลาดตระเวนของเจาหนาที่ในการคุมครองพื้นที่ปา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมปองกันปราบปราม
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) ภายใต
ยุทธการ “ลับคมขวาน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคลองกับมาตรการปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุ กรุ กทรั พยากรป าไม ที่กรมอุ ทยานแหงชาติ สัตวปา และพัน ธุพืช กําหนด เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานและเจาหนาที่เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบูรณาการ
กับหนวยงานในภาคสวนตางๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสรางความเขาใจตอสาธารณชนในบทบาทและ
หนาที่การดําเนินงานของหนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อจะไดมีทรัพยากรปาไม
และสัตวปาที่คงความสมบูรณ และสามารถกอใหเกิดประโยชนแกชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อหยุดยั้ง และปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานปองกันปราบปราม คุมครอง และดูแล ทรัพยากรปาไม
และสัตวปา ในพื้นที่ปาอนุรักษที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
3. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เสริ ม สร า งการมี ส ว นร ว ม และสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ แ ละป อ งกั น
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ใหกับเยาวชน และราษฎรในชุมชนที่อยูใกลชิดพื้นที่ปาอนุรักษ
วิธีการดําเนินงาน
1. จัดพิธีปลอยแถวกําลังพล ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม
การลา และการคาสัตวปา
1.1 ชี้แจงแผนปฏิบัติงานใหทราบโดยทั่วกัน
1.2 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติและวิธีการทางยุทธวิธี
1.3 มอบพื้นที่เปาหมายใหหัวหนาชุดรับผิดชอบปฏิบัติงาน
1.4 ปลอยกําลังพลเขาปฏิบัติงานในพื้นที่
2. สนธิ กํา ลั งกั บ ทุ กภาคส ว นที่ เกี่ย วของ ทั้งหนว ยงานหลักและหนว ยงานสนับ สนุน ในพื้น ที่ เช น
เจ าหน า ที่ฝ า ยทหาร เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ เจ าหนา ที่ฝ า ยปกครอง หน ว ยป องกัน รัก ษาปา ในสั งกั ดกรมปา ไม
หนวยงานในระดับทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน และกลุมมวลชนที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ โดยอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา กําหนดพื้นที่ลอแหลม จัดตั้ง
จุ ด สกั ด หน ว ยพิ ทั ก ษ ห รื อ ฐานปฏิ บั ติ ก าร ออกปฏิ บั ติ การลาดตระเวนป องกั น ปราบปราม และเฝ า ระวั ง
การลักลอบทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา และการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในพื้นที่
3. ตรวจปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการปาไมและสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานภาคสนาม
ในพื้นที่ โดยสายตรวจปราบปรามของสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ 19
(ฝงขวาลําโดมนอยตอนบน) และหนวยปองกันรักษาปาที่ มห 1 (ดงบังอี่)
4. ปฏิบัติการดานการขาวเพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปาไมควบคูไปดวย
5. ประชาสัมพั นธ รณรงค การปองกัน รักษาปา โดยเฉพาะประชาชนที่อยูใกลพื้น ที่ปาอนุรักษให มี
จิตสํานึกและมีสวนรวม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. หยุดยั้ง ลดการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การลักลอบตัดไมพะยูงและไมมีคาอื่นๆ การบุกรุก
ยึดถือครอบครองพื้นที่ปาอนุรักษ รวมถึงการลา การคาสัตวปาดวย
2. สรางเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็งในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่
3. สรางระบบเตือนภัยโดยการปฏิบัติงานดานการขาวทุกรูปแบบ
4. ราษฎรเกิดทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐ และรวมกับเจาหนาที่ของรัฐในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
และสัตวปา

45
ผลการดําเนินงาน
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2562
เวลา : 20.03 น.
ผูตองหา : ทาวโหด แกวนิล อายุ 37 ป (ชาวลาว)
ของกลาง : ไมพะยูง 3 ทอน ปริมาตร 0.132 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. กระเปาสะพายถุงปุย จํานวน 1 ใบ
2. ขวานถากมือ จํานวน 1 ดาม
3. แบตเตอรี่สองสวาง จํานวน 1 อัน
4. ตะไบสามเหลี่ยม จํานวน 3 อัน
5. หินลับมีด จํานวน 1 อัน
6. ไฟแช็ก จํานวน 2 อัน
7. เสียม จํานวน 1 เลม
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือบานเจริญชัย ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 37 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม ทาวโหด แกวนิล (ชาวลาว)

46
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ผูตองหา : นายชัยมงคล คณารัตน อายุ 35 ป
ของกลาง : อุปกรณการกระทําผิด : 1. ปนอัดลมพรอมกลอง จํานวน 1 กระบอก
2. ลูกตะกั่ว จํานวน 5 ลูก
3. กระดาษฟรอยใชเสพยา จํานวน 1 ตลับ
4. รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา เวฟ 110i ไมติด แผนปายทะเบียน จํานวน 1 คัน
5. มีดปลายแหลม จํานวน 1 เลม
6. โทรศัพทมือถือใชเปดเสียงสัตว จํานวน 1 เครื่อง
7. คีม จํานวน 1 ดาม
8. ไขควง จํานวน 1 ดาม
9. เปสะพาย จํานวน 1 ใบ
10. กระเปาคาดเอว จํานวน 1 ใบ
11. ผาขาวมา จํานวน 1 ผืน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาดานทิศตะวันออกบานขอนแปน หางประมาณ 7 กิโลเมตร ตําบลคอแลน
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 38 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม นายชัยมงคล คณารัตน

47
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน
เมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2562
เวลา : 10.20 น.
ผูตองหา : นายสิทธิศักดิ์ ทิพราช อายุ 55 ป
ของกลาง : ซากกระจงเล็ก จํานวน 1 ซาก
อุปกรณการกระทําผิด : 1. กระสุนลูกปลายปนแกป จํานวน 4 ลูก
2. ลอเข็น จํานวน 1 คัน
3. กระติกน้ํา จํานวน 1 ใบ
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณหนาดานจุดผอนปรนชองตาอู ในเขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก - ยอดมน
ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 39 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม นายสิทธิศักดิ์ ทิพราช

48
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน
เมื่อวันที่ : 6 สิงหาคม 2562
เวลา : 21.20 น.
ผูตองหา : นายสุนัน สรจักร อายุ 36 ป
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ปนแกป จํานวน 1 กระบอก
2. ลูกตะกั่วขนาดกลาง จํานวน 232 ลูก
3. ลูกตะกั่วขนาดเล็ก (ลูกปราย) จํานวน 184 ลูก
4. ดอกแกป จํานวน 31 ดอก
5. ดินประสิว จํานวน 12 กรัม
6. มอนใยมะพราว จํานวน 1 ชิ้น
7. มีด จํานวน 1 ดาม
8. แบตเตอรี่สองสวาง จํานวน 1 อัน
9. เสียม จํานวน 1 เลม
10. เปสะพาย จํานวน 1 ใบ
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาดานทิศตะวันออกบานหนองแปน ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 40 เขตรักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก – ยอดมน ตรวจยึด/จับกุม นายสุนัน สรจักร

49
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2562
เวลา : 17.30 น.
ผูตองหา : นายเซง วิด อายุ 29 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง 21 ทอน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : เลื่อยตัด จํานวน 1 ปน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณทิศใตปาพนมสวาย ในเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลหวยจันทร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 41 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ตรวจยึด/จับกุม นายเซง วิด (ชาวกัมพูชา)

50
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2562
เวลา : 11.29 น.
ผูตองหา : นายรวด ลาน อายุ 20 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง 10 ทอน ปริมาตร 0.024 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
2. หนาไฟคาดศรีษะ จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาพนมเงิน ในเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาพระวิหาร

ภาพที่ 42 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ตรวจยึด/จับกุม นายรวด ลาน (ชาวกัมพูชา)

51
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
เมื่อวันที่ : 7 สิงหาคม 2562
เวลา : 11.12 น.
ผูตองหา : นายเอิน วันนะ อายุ 39 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง 6 ทอน ปริมาตร 0.088 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณทิศเหนือปาพลาญหินศาล ในเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
ทับซอนปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพระวิหาร ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 43 เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ตรวจยึด/จับกุม นายเอิน วันนะ (ชาวกัมพูชา)

52
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม
เมื่อวันที่ : 6 สิงหาคม 2562
เวลา : 13.40 น.
ผูตองหา : 1. นายคง นันทะนา อายุ 64 ป
2. นายบุญสม สุวรรณเมิ๊ย อายุ 41 ป
ของกลาง : อุปกรณการกระทําผิด : 1. เลื่อยคันธนู จํานวน 1 ปน
2. ขวาน จํานวน 1 เลม
3. มีดปลายแหลม จํานวน 1 เลม
4. ไฟฉาย แบบคาดศีรษะ จํานวน 1 อัน
5. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาลําหวยบอน ในเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงซายลําโดมใหญ ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 44 เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ตรวจยึด/จับกุม นายคง นันทะนา และพวกรวม 2 คน

53
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม
เมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม 2562
เวลา : 07.30 น.
ผูตองหา : นายฮอน ปอ อายุ 57 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมมะคาโมงแปรรูป จํานวน 1 แผน
ปริมาตร 0.04 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. เปลนอน จํานวน 1 ผืน
2. หัวไฟฉาย จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาภูโลน ในเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 45 เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ตรวจยึด/จับกุม นายฮอน ปอ (ชาวกัมพูชา)

54
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2562
เวลา : 01.40 น.
ผูตองหา : นายเปย เอียม อายุ 19 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ประดู จํานวน 1 ทอน
ปริมาตร 0.691 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ลอลากเข็นพรอมเพลา จํานวน 1 คัน
2. เลื่อยตัด จํานวน 1 ปน
3. โคมไฟ จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศตะวันออกเฉียงเหนือชองตาเล็ง ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบา แปลงที่สาม

ภาพที่ 46 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายเปย เอียม (ชาวกัมพูชา)

55
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม 2562
เวลา : 14.56 น.
ผูตองหา : 1. นายปุนลือ เรียบ อายุ 30 ป (ชาวกัมพูชา)
2. นายโท เวื๊ด อายุ 18 ป 2 เดือน (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 33 ทอน ปริมาตร 0.237 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
2. เสียม จํานวน 2 เลม
3. ขวาน จํานวน 1 เลม
4. โคมไฟคาดศีรษะ จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตอางเก็บน้ําหวยดาน ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ และเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงซายหวยทับทันแปลงที่สาม

ภาพที่ 47 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายปุนลือ เรียบ
และพวกรวม 2 คน ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

56
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 6 สิงหาคม 2562 เวลา : 15.30 น.
ผูตองหา : นายลี ลอน อายุ ๑๗ ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน ๑๔ ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๒๒๘ ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด :
๑. ขวาน จํานวน ๒ เลม
๒. เลื่อยลันดา จํานวน ๒ ปน
๓. เลื่อยตัด จํานวน ๒ ปน
๔. พลั่ว จํานวน ๒ ดาม
๕. เสียม จํานวน ๑ เลม
๖. ไฟฉายแบบคาดศรีษะ จํานวน ๔ อัน
๗. เชือก จํานวน ๑ มวน
๘. ผาใบกันฝน จํานวน ๑ ฝน
๙. เปล จํานวน ๓ ฝน
๑๐. เครื่องดื่มชูกําลัง จํานวน ๒ กระปอง
๑๑. กระปอง จํานวน ๒ กระปอง
๑๒. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป จํานวน ๕ ชอง
๑๓. สายผาดัดแปลงสะพายหลัง จํานวน ๒ ชุด
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตอางเก็บน้ําทํานบ ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน - หวยสําราญ

ภาพที่ 48 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายลี ลอน (ชาวกัมพูชา)

57
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 11.40 น.
ผูตองหา : นายคมสันต โคกรัมย อายุ 41 ป
ของกลาง : 1. ซากกระจงเล็กเพศผู ยาว 42 ซม. น้ําหนัก 1.6 ก.ก. จํานวน 1 ซาก
2. ซากลิงลมเพศเมีย จํานวน 1 ซาก ยาว 27 ซม. น้ําหนัก 0.8 ก.ก.
อุปกรณการกระทําผิด :
1 รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา รุน เวฟ 110 หมายเลขทะเบียน ขรพ 316 สุรินทร จํานวน 1 คัน
2. รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา รุน เวฟ X สีดํา หมายเลขทะเบียน ขจล 420 สุรินทร จํานวน 1 คัน
3. กระสอบปุยดัดแปลงแบบสะพายตราดาวฟา จํานวน 1 ใบ
4. ลูกตะกั่วกระสุนปนประจุในขวดพลาสติกสีขาว จํานวน 134 เม็ด
5. โคมไฟแบบคาดศีรษะ จํานวน 2 อัน
6. ผายางกันฝนพลาสติกใส จํานวน 1 อัน
7. กระสอบปุยเคมีตรารถเกษตรสีสม-เขียว จํานวน 1 ใบ
8. เปล จํานวน 1 ผืน
9. มีดอีโต จํานวน 1 ดาม
10. กนบุหรี่ยี่หอเท็กซัส จํานวน 1 มวน (พบใตเปลที่เกิดเหตุ)
11. กนบุหรี่แบบพนยาเสน จํานวน 2 มวน (พบใตเปลที่เกิดเหตุ)
12. มีดขอ จํานวน 1 ดาม
13. เศษขนลิงลม จํานวน 1 กระจุก
14. กนบุหรี่ยี่หอเท็กซัส จํานวน 1 มวน (พบขางกองไฟ)
15. โคมไฟแบบคาดศีรษะ จํานวน 2 อัน (พบใตเบาะรถจักรยานยนต)
16. เครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 2 อัน (พบใตเบาะรถจักรยานยนต)
17. กระเปาเปแบบสะพายหลัง จํานวน 1 ใบ
18. โคมไฟแบบคาดศีรษะ จํานวน 2 อัน (พบในกระเปาเป)
19.เครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 1 อัน (พบในกระเปาเป)
20. ซองยารักษาโรคระบุชื่อ นายคมสันต โคกรัมย จํานวน 9 ซอง
21. ยากันยุงแบบจุดตราหาฟา จํานวน 2 ซอง
22. หลอดแกวใชเสพยา จํานวน 1 หลอด
23. ชอนสแตนเลส จํานวน 1 คัน (พบในกระเปาเป)
24. เชือกไนลอนสีเขียวมวนไวกับขวดพลาสติก จํานวน 1 มวน
25. ไฟแช็ค จํานวน 3 อัน
26. กระสอบปุยดัดแปลงเปนเปแบบสะพายหลัง จํานวน 1 ใบ
27. เสื้อกันฝนสีน้ําเงิน จํานวน 1 ตัว
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28. เปล จํานวน 1 ผืน
29. ผาขาวมา จํานวน 1 ผืน
30. หมอสนาม จํานวน 1 ใบ
31. ขาวสารบรรจุในหมอสนาม จํานวน 0.5 กิโลกรัม
32. ชอนสแตนเลส จํานวน 4 คัน (พบในกระสอบปุยดัดแปลงเปนเปแบบสะพายหลัง)
33. กาแฟซองสําเร็จรูป จํานวน 4 ซอง
34. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป จํานวน 1 ซอง
35. ยากันยุง จํานวน 1 ขวด
36. ไฟแช็ค จํานวน 2 อัน
37. สารสม จํานวน 1 กอน
38. แปรงสีฟน จํานวน 1 ดาม
39. ยาสีฟน จํานวน 1 หลอด
40. สบู จํานวน 1 กอน
41. รองเทาบูทสีดํา จํานวน 1 คู
42. กระเปาคาดเอวสีน้ําตาล จํานวน 1 ใบ
43. โทรศัพทยี่หอ LAVA จํานวน 1 เครื่อง
44. มีดพับปลายแหลม สีดํา จํานวน 1 ดาม
45. สลักบวงทําจากไม จํานวน 4 อัน
46. อาวุธปนลูกซองเดี่ยวขนาดบรรจุ 1 นัด จํานวน 1 กระบอก (หมายเลขทะเบียนลบเลือน)
47. กระสุนปนลูกซองเบอร 12 จํานวน 2 นัด (ตกอยูบนพื้นดิน)
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตบานโนนทอง ตําบลโคกตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
ในเขตรักษาพันธสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ และเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงซายหวยทับทันแปลงที่สาม

ภาพที่ 49 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายคมสันต โคกรัมย

59
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 3 กรกฎาคม 2562
เวลา : 11.30 น.
ผูตองหา : นายนเรศ ยิ่งดัง อายุ 38 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 9 ทอน ปริมาตร 0.093 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. อาวุธปนแกป จํานวน 1 กระบอก
2. ขวาน จํานวน 1 เลม
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศตะวันออกเฉียงใตบานโอทะสัน ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน - หวยสําราญ
ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาหวยสําราญ ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร

ภาพที่ 50 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม นายนเรศ ยิ่งดัง

60
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2562
เวลา : 05.30 น.
ผูตองหา : เด็กชายงอย เปก อายุ 16 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมประดู จํานวน 1 ทอน ปริมาตร 0.414 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด :
1. ลอลากเข็นพรอมเพลา จํานวน 1 คัน
2. เลื่อยตัด จํานวน 1 ปน
3. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
4. ขวาน จํานวน 1 เลม
5. ตะไปสามเหลี่ยม จํานวน 2 อัน
6. อุปกรณการเสพยา จํานวน 2 ชุด
7. ที่ดัดฟนเลื่อย จํานวน 2 อัน
8. โคมไฟ จํานวน 2 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศตะวันออกเฉียงเหนือชองตาเล็ง ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญและเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบาแปลงที่สาม

ภาพที่ 51 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จับกุม เด็กชายงอย เปก (ชาวกัมพูชา)

61
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ
เมื่อวันที่ : 9 กรกฏาคม 2562
เวลา : 22.30 น.
ผูตองหา : 1. นายกึด ใน อายุ 19 ป (ชาวกัมพูชา)
2. เด็กชายแดง แอด อายุ 13 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูงทอนและแปรรูป จํานวน 135 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.472 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. เลื่อยลันดา จํานวน 16 ปน
2. เสียม จํานวน 5 เลม
3. ขวาน จํานวน 1 เลม
4. โคมไฟคาดศีรษะ จํานวน 4 ดวง
5. เหล็กดัดฟนเลื่อย จํานวน 2 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศตะวันตกอางเก็บน้ําหวยดาน ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

ภาพที่ 52 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ ตรวจยึด/จุบกุม นายกึด ใน และพวกรวม 2 คน
ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

62
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 2562
เวลา : 14.30 น.
ผูตองหา : นายคํา คําพินิจ อายุ 51 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 16 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.222 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : ลอเข็น จํานวน 1 คู
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทางทิศใตบานลุมพุก ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลโคกตาล
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 53 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายคํา คําพินิจ

63
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 27 มิถุนายน 2562
เวลา : 09.20 น.
ผูตองหา : นายจํารูญ ศรีสิงห อายุ 30 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 2 ทอน ปริมาตร 0.007 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด :
1. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
2. มีด จํานวน 1 เลม
3. รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา เวฟ 110 สีดํา-ขาว (ไมปดแผนปายทะเบียน ) จํานวน 1 คัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทางทิศใตบานลุมพุก ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 54 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายจํารูญ ศรีสิงห

64
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2562
เวลา : 20.30 น.
ผูตองหา : นายซอ นาน อายุ 22 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง 6 ทอน ปริมาตร 0.053 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ขวาน จํานวน 1 เลม
2. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
3. เลื่อยตัด จํานวน 1 ปน
4. หัวไฟ จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทางทิศใตพนมแหลม ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลกันทรอม
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 55 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายซอ นาน (ชาวกัมพูชา)

65
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2562
เวลา : 15.30 น.
ผูตองหา : นายไซ อึงเซา อายุ 32 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง 3 เหลี่ยม ปริมาตร 0.03 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
2. ขวาน จํานวน 1 เลม
3. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
4. หัวไฟ จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทางทิศตะวันออกพนมตาเหมือน ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลหวยจันทร อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 56 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายไซ อึงเซา (ชาวกัมพูชา)

66
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 4 กรกฎาคม 2562
เวลา : 23.15 น.
ผูตองหา : นายประสิทธิ์ ทองคํา อายุ 25 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 11 ทอน/ชิ้น ปริมาตร 0.17 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ลอรถเข็น จํานวน 1 คู
2. ขวาน จํานวน 1 เลม
3. หัวไฟฉาย จํานวน 1 อัน
4. มีด จํานวน 1 ดาม
5. กระเปาสะพายขางสีดํา จํานวน 1 ใบ
6. ยาบา จํานวน 2 เม็ด
7. ไฟแช็ค จํานวน 3 อัน
8. หลอดไมไผ จํานวน 2 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศตะวันออกเฉียงใตบานนาตราว ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 57 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายประสิทธิ์ ทองคํา

67
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2562
เวลา : 21.30 น.
ผูตองหา : 1. นายสูง เมา อายุ 26 ป (ชาวกัมพูชา)
2. นายเปรือย รัดที อายุ 23 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูงแปรรูป จํานวน 11 ทอน/ชิ้น ปริมาตร 0.124 ลูกบาศกเมตร
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตบานโนนทองหลาง ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 58 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายสูง เมา และพวกรวม 2 คน ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

68
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2562
เวลา : 16.00 น.
ผูตองหา : นายอวด ออง อายุ 40 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูงแปรรูป จํานวน 9 ทอน/ชิ้น ปริมาตร 0.097 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. เลื่อยลันดา จํานวน 1 ปน
2. หัวไฟฉาย จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตพนมตาเหมือน ตําบลหวยจันทร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสะเกษ

ภาพที่ 59 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายอวด ออง (ชาวกัมพูชา)

69
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16.00 น.
ผูตองหา : 1. นายอางทอง พรหมพินิจ อายุ 50 ป
2. นายประสงค สมเพชร อายุ 40 ป
ของกลาง : 1. ตะกอง จํานวน 1 ตัว
2. ซากกระจงเล็ก จํานวน 1 ซาก
อุปกรณการกระทําผิด :
1. ปนแกป พรอมเครื่องกระสุน จํานวน 1 กระบอก
2. ยาบา จํานวน 1 เม็ด
3. หลอดเสพยา จํานวน 3 อัน
4. ไฟเช็ค จํานวน 1 อัน
5. มีด จํานวน 2 เลม
6. เปลนอน จํานวน 3 ผืน
7. หมอสนาม จํานวน 2 ใบ
8. พลาสติกกันฝน จํานวน 2 ผืน
9. ไฟฉายชนิดคาดศรีษะ จํานวน 4 อัน
10. กับดักเหล็ก จํานวน 3 อัน
11. บวงคอมา จํานวน 5 อัน
12. เบ็ดราว จํานวน 2 ราว
13. ปนหนาไม จํานวน 1 อัน
14. หนังสติ๊ก จํานวน 1 อัน
และอื่นๆ รวม 26 รายการ
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตบานจองกอ ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ทับซอนปาสงวนแหงชาติ ปาฝงขวาหวยศาลา

ภาพที่ 60 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายอางทอง พรหมพินิจ และพวกรวม 2 คน

70
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2562
เวลา : 01.30 น.
ผูตองหา : ไมพบผูกระทําความผิด
ของกลาง : ไมพะยูงทอน จํานวน 6 ทอน ปริมาตร 0.23 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา รุน เวฟ 110 สีบรอนซ
ไมติดแผนปายทะเบียน จํานวน 1 คัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาอางจะรูก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 61 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึดไมพะยูงทอน จํานวน 6 ทอน ปริมาตร 0.23 ลูกบาศกเมตร

71
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 6 สิงหาคม 2562
ผูตองหา : นายเมค วุดเทีย อายุ 25 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมพะยูง 2 เหลี่ยม ปริมาตร 0.02 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ขวาน จํานวน 1 เลม
2. หัวไฟฉาย จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตพนมมะเร็ด ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลหวยจันทร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 62 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายเมค วุดเทีย (ชาวกัมพูชา)

72
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติผาแตม
เมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2562
เวลา : 17.30 น.
ผูตองหา : นายทัศพร พิมพวงษ อายุ 25 ป
ของกลาง : ไมขวาว ถูกตัดโคนจํานวน 1 ตน ตัดทอนแลว 1 ทอน วัดรอบได 97 ซ.ม. ยาว 316 ซ.ม.
ปริมาตร 0.237 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด :
1. เลื่อยเครื่องยี่หอ Kanto จํานวน 1 เครื่อง
2. บาเลื่อยยี่หอ Kanto จํานวน 1 บา
3. บาเลื่อยยี่หอ Stihl จํานวน 1 บา
4. เลื่อยโซ ยาว 12 นิ้ว จํานวน 1 เสน
5. เลื่อยโซ ยาว 26 นิ้ว จํานวน 1 เสน
6. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
7. มีดโต จํานวน 1 เลม
8. เชือก สําหรับใชตีตับ จํานวน 1 เลม
9. น้ํามันเบนซิน จํานวน 1 ลิตร
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือบานหนองผือ ทับซอนปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูโหลน

ภาพที่ 63 อุทยานแหงชาติผาแตม ตรวจยึด/จับกุม นายทัศพร พิมพวงษ

73
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2562
เวลา : 17.00 น.
ผูตองหา : นายอนัฐพล ลีเลิศ อายุ 16 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 9 ทอนปริมาตร 0.119 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. รถจักรยานยนต จํานวน 3 คัน
2. โทรศัพทมือถือ ยี่หอซัมซุง จํานวน 1 เครื่อง
3. ขวาน จํานวน 1 เลม
4. กระสอบปุยสีฟา จํานวน 1 ใบ
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาฝงซายลําหวยผึ้งนอก ทิศตะวันออกบานโนนสูง

ภาพที่ 64 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายอนัฐพล ลีเลิศ

74
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2562
เวลา : 16.30 น.
ผูตองหา : ไมพบผูกระทําความผิด
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 26 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.526 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. รถกระบะ 4 ประตู ยี่หอ อีซุซุ ดีแม็ก สีบรอนด หมายเลขทะเบียน
ชฎ 621 กทม. จํานวน 1 คัน
2. รถจักรยานยนตยี่หอยามาฮา สีดํา-บรอนซ หมายเลขคอ 57N - 511144
หมายเลขเครื่อง 5TN - 511144 จํานวน 1 คัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาฝงซายหวยรองแทน ทิศตะวันออกเฉียงใตบานหลักเมือง ตําบลนาจะหลวย
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย
ซอนทับเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูเมย ปาเขาสวนตาล และปาพลานไหแตก

ภาพที่ 65 อุทยานแหงชาติภจู องนายอย ตรวจยึดไมพะยูง จํานวน 26 ทอน/เหลีย่ ม ปริมาตร 0.526 ลูกบาศกเมตร

75
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 4 กรกฎาคม 2562
เวลา : 16.00 น.
ผูตองหา : นายอนัฐพล ลีเลิศ อายุ 16 ป
ของกลาง : ซากกระรอกแดง จํานวน 2 ซาก น้ําหนักรวม 500 กรัม
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ดินประสิว จํานวน 1 ขวด
2. ลูกตะกั่ว จํานวน 2 ขวด
3. ดอกแกบ จํานวน 1 ขวด
4. ฝอยมะพราว จํานวน 1 ถุง
5. ประทัดปงปอง จํานวน 2 ลูก
6. ยาบา จํานวน 546 เม็ด
7. รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา รุน เวฟ - เอ็กซ สีน้ําเงิน – ดํา จํานวน 1 คัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตบานโนนสูง ในเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ซอนทับเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาดงภูเมย ปาเขาสวนตาล และปาพลานไหแตก ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 66 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายอนัฐพล ลีเลิศ

76
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 2562
เวลา : 01.30 น.
ผูตองหา : 1. นายรัน ซก อายุ 33 ป (ชาวกัมพูชา)
2. นายเชือน ปุก อายุ 25 ป (ชาวกัมพูชา)
3. นายเรือน เนือง อายุ 23 ป (ชาวกัมพูชา)
4. นายราง ซอมกุง อายุ 21 ป (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมมะคาโมงแปรรูป จํานวน 6 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.46 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด :
1. น้ํามันเบนซิน จํานวน 2 ลิตร
2. น้ํามันดํา จํานวน 1 ลิตร
3. ขวาน จํานวน 1 เลม
4. ไฟฉาย จํานวน 3 อัน
5. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
6. ไขควงชนิด 6 เหลี่ยม จํานวน 3 อัน
7. ลูกสูบ จํานวน 2 อัน
8. บล็อก จํานวน 1 อัน
9. ไขควง จํานวน 1 อัน
10. กุญแจปากตาย จํานวน 1 อัน
11. เลื่อยโซยนต ยี่หอสติล พรอมบารและโซ จํานวน 1 เครื่อง
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาหวยเดื่อ ในเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม ในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงซายลําโดมใหญ ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 67 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายรัน ซก และพวกรวม 4 คน ทั้งหมดเปนชาวกัมพูชา

77
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2562
เวลา : 22.45 น.
ผูตองหา : ทาวพรศักดิ์ ยุคขันทอง อายุ 27 ป (ชาวลาว)
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 3 ทอนปริมาตร 0.138 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ขวาน จํานวน 1 เลม
2. เลื่อยตัด จํานวน 1 ปน
3. เสียม จํานวน 1 เลม
4. ไฟฉายชนิดคาดศีรษะ จํานวน 1 ดวง
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาภูแกบ ทิศตะวันออกบานหนองแปน ในเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบุณฑริก ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 68 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม ทาวพรศักดิ์ ยุคขันทอง (ชาวลาว)

78
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2562
เวลา : 14.30 น.
ผูตองหา : นายดอน เดิง (ชาวกัมพูชา)
ของกลาง : ไมประดู จํานวน 4 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.774 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด :
1. เลื่อยโซยนต ยี่หอ สติล สีสม หมายเลขเครื่อง 110546044 จํานวน 1 เครื่อง
2. เลื่อยโซยนต ยี่หอ สติล สีสม หมายเลขเครื่อง 137777888 จํานวน 1 เครื่อง
3. เลื่อยโซยนต ยี่หอ สติล สีสม หมายเลขเครื่อง 1344488777 จํานวน 1 เครื่อง
4. อาวุธปนแกปขนาดประจุปากกระบอก จํานวน 2 กระบอก
5. ดินปน จํานวน 1 ขวด
6. ลูกตะกั่ว จํานวน 1 ขวด (จํานวน 38 ลูก)
7. ฝอยมะพราว จํานวน 1 มวน
8. ไฟฉายชนิดคาดศีรษะ จํานวน 11 ดวง
9. ตลับเมตร ขนาด 3 เมตร จํานวน 1 อัน
10. บล็อกขันหัวเทียน จํานวน 1 อัน
11. ขวาน จํานวน 2 เลม
12. คีม จํานวน 1 อัน
13. ตะไบหางหนู จํานวน 9 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาภูสูง ทางทิศใตบานคอ ในเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูเมย ปาเขาสวนตาล และปาพลาญไหแตก
ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 69 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายดอน เดิง (ชาวกัมพูชา)
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หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562
เวลา : 14.00 น.
ผูตองหา : นายโชคชัย ผองราษี อายุ 45 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 4 ทอน ปริมาตร 0.066 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน
2. มีด จํานวน 1 เลม
3. กระสอบปุย จํานวน 2 ใบ
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาดงภูเมย ปาเขาสวนตาล และปาพลาญไหแตก ทิศตะวันออกเฉียงใต
บานแกงเรือง ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 70 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายโชคชัย ผองราษี
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หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม 2562
เวลา : 16.30 น.
ผูตองหา : 1. นางสาวประสิทธิ์ คําภา อายุ 35 ป
2. นายวาทิตย บุญชม อายุ 17 ป
3. นายสมยงค บุสภาพ อายุ 17 ป
ของกลาง : ไมพะยูง จํานวน 3 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.012 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : 1. จอบ จํานวน 1 เลม
2. ขวาน จํานวน 1 เลม
3. เลื่อยคันธนู จํานวน 1 ปน
4. มีด จํานวน 1 เลม
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูเมย
ปาเขาสวนตาล และปาพลาญไหแตก ทิศใตบานโนนสูง ตําบลโดมประดิษฐ
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 71 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นางสาวประสิทธิ์ คําภา และพวกรวม 3 คน
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หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2562
เวลา : 01.30 น.
ผูตองหา : 1. นายบัวลม ชนะชาญ อายุ 42 ป
2. นายวัฒจรงค ศิริคํา อายุ 27 ป
3. นายสาร จันทรศรี อายุ 46 ป
ของกลาง : ซากหมูปา จํานวน 3 กระสอบปุย น้ําหนักรวม 45.5 กิโลกรัม
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ดวงไฟสองสวาง จํานวน 1 ดวง
2. มีด จํานวน 3 เลม
3. กระสอบปุย จํานวน 3 ใบ
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูเมย
ปาเขาสวนตาล และปาพลาญไหแตก ทิศใตบานแขดอน ตําบลโดมประดิษฐ
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 72 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายบัวลม ชนะชาญ และพวกรวม 3 คน

82
หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2562
เวลา : 09.20 น.
ผูตองหา : 1. นายเสียะ เลียม อายุ 40 ป
2. นายฮอง ราจา อายุ 25 ป
ของกลาง : ไมมะคาโมงแปรรูป 2 แผน ปริมาตร 0.108 ลูกบาศกเมตร
อุปกรณการกระทําผิด : หัวไฟสองสวาง จํานวน 1 อัน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตบานแขดอน ในเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย
ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูเมย ปาเขาสวนตาล และปาพลาญไหแตก
ทองที่ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 73 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายเสียะ เลียม และพวกรวม 2 คน
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หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ : 6 กรกฎาคม 2562
เวลา : 02.10 น.
ผูตองหา : นายอาทิตย ลีเลิศ อายุ 25 ป
ของกลาง : อุปกรณการกระทําผิด :
1. รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
2. ขวาน จํานวน 1 เลม
3. เลื่อยคันธนู จํานวน 1 คัน
4. อุปกรณเสพยาบา
5. เสื้อเจาหนาที่ลายพราง 1 ตัว ไมปกชื่อ อารมโลโก
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ภาพที่ 74 อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ตรวจยึด/จับกุม นายอาทิตย ลีเลิศ
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หนวยงานที่ตรวจยึด/จับกุม : เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2562
เวลา : 10.00 น.
ผูตองหา : 1. นายเสมือน อุปสุข อายุ 38 ป
2. นายอุเทน เลิศศรี อายุ 25 ป
ของกลาง : ซากแมวดาว 1 ซาก น้ําหนัก 2,400 กรัม
อุปกรณการกระทําผิด : 1. ปนลูกซองเดี่ยว จํานวน 2 กระบอก
2. ลูกปนเบอร 12 จํานวน 2 นัด
3. กระเปาเป จํานวน 3 ใบ
4. หัวไฟฉาย จํานวน 1 อัน
5. เปลนอน จํานวน 3 ผืน
สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณปาทิศใตบานจองกอ หางจากหมูบานประมาณ 7 กิโลเมตร
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ทับซอนปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงขวาหวยศาลา ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 75 เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตรวจยึด/จับกุม นายเสมือน อุปสุข และพวกรวม 2 คน

85

6. ปญหาและอุปสรรค
1. ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทุกป เชน การทวงคืนผืนปา การปฏิบัติงานตาม ม.22 และ ม.25
การประกาศขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินของกลางฯ สินบนรางวัลนําจับ การขอคืนของกลางฯ
2. แผนงานและงบประมาณลดลงทุกป ทําใหการปฏิบัติงานขาดความคลองตัว
3. ขาดความรูความสามารถดานไอที ในการเก็บและวิเคาระหขอมูลคดี ของกลาง ฯลฯ
4. ขาดอัตรากําลังและบุคคลากรรุนใหมที่มาทดแทน

ภาคผนวก
- คําสั่งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 ที่ 717/๒๕61 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนอนุรักษ
และปองกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)

- รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผน (แบบ อส. 301) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผน (แบบ อส. 301) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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