รายงานการประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ยโสธร
ครั้งที่ 1/2564
ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร (กรมป่าไม้)
---------------------------------รายชื่อผู้ที่มาประชุม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
1. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
2. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวทิพาพร เวชกามา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
4. นายคลอน ปานทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
5. นางเพลินจิตร ทาระพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นางสมพร มูลกิตติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
7. นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
8. นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
9. นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรมป่าไม้
10. นายชาญณรงค์ เพชรดี
11. นางสาวสิริลักษณา สมเพชร
12. นายสมศักดิ์ ทวินันท์
13. นายดากี้ แสงใบ
14. นายชาญชัย โล่สีทอง
15. นายวีรพงษ์ ทองแต้ม
16. นายไพรสนธ์ นามคำ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ยโสธร
หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เลิงนกทา
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดชุม
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าติ้ว
นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
17. นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
18. นายเอกชัย เพ็ชรัตน์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
19. นายอาณัติ เกรียงศรี
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
20. นายสมบูรณ์ เศิกศิริ
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-2อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
21. นายจรัญ กาญจนสาธิต
รองประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร
22. นายวารินทร์ ทวีกันย์
เลขานุการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้ที่ไม่มาประชุม
1. นายธานี สังข์สิริคุปต์

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง (ติดราชการ)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ประธาน : นายยศวัฒน์ เธียร์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนำตัวผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ชื่อนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ตำแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนควบคุม และปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
(มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่ สนง.ทสจ.ยโสธร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม : ไม่มี (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การดำเนิ น การตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่จังหวัดยโสธร (นำเสนออำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานตามลำดับดังนี้)
3.1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
นางสาวทิพาพร เวชกามา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิ เศษ ผู้อำนวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม นำเสนออำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการ
ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่จังหวัด

-32. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแผนปฏิบัติ
การเพื่อ การจัด การคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับ จั งหวัด และร่ว มจัดทำแผนพัฒ นาจัง หวั ด กลุ ่ มจั ง หวั ด
และท้องถิ่น รวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการแก้ปัญหา และรายงาน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การประกอบกิจการน้ำบาดาล รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน เครื อ ข่ า ยและอปท.ในการสงวน อนุ ร ั ก ษ์ และฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ด้านส่วนสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพื่อสนับสนุน อปท. ในการจัดการมลพิษ เช่นก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
- การรณรงค์และให้ความรู้ในการจัดการขยะ สำหรับหน่วยงานราชการ
อปท. และประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง
- การคัดแยกขยะ 4 ประเภท (อินทรีย์ รีไซเคิล อันตราย และทั่วไป)
3. การเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หา
และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
(อุบลราชธานี) เพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
- คุณภาพอากาศ (ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 ,PM 2.5
- คุณภาพน้ำผิวดิน การควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ และ
การจัดการน้ำเสียชุมชน
4. การจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดยโสธร ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งมีกรอบการดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่
- การจัดการขยะมูลฝอยสะสม การจัดการขยะใหม่
- การวางระเบียบ/มาตรการการบริหารฯ และการสร้างวินัยของคนใน
ชาติมุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

-45. การประสานงานให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
- ร่วมตรวจสอบโรงสีข้าวสหพืชผลยโสธร (ปัญหาฝุ่นละออง) พื้นที่ตำบล
ตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
- การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ จากการเผากิ ่ ง ไม้ ใบไม้ และขยะที่ ก ่ อ ให้
เกิดฝุ่นควันในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
- ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการเลี้ยงเป็ด (ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
ชาวบ้าน) พื้นที่ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ร่วมตรวจสอบ กรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากบ่อกำจัด ขยะ
ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี มีขยะปลิวกระจายไปในบริเวณใกล้เคียง และมีกลิ่นเหม็นจากการเผาขยะ
ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
6. การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ทสม. และจิตอาสา (ปัจจุบัน จังหวัดยโสธร
มีสมาชิก ทสม. ครบ ทั้ง 9 อำเภอ 70 ตำบล 412 หมู่บ้าน 2,624 คน)
- กิจกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เทศบาลในจังหวัดยโสธรสมัครเข้ารับ
การประเมิน ในปีที่ผ่านมา 3 แห่ง คือ ทต.กุดชุม ทต.ตาดทอง และ ทม.ยส.
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน ทส. สำหรับทุกภาคส่วน
- โครงการสำนักงานสีเขียว (สนง.ทสจ.ยส. เข้าร่วมโครงการสำนักงาน
สีเขียวในปี 2560 และปี 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ )
ด้านส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
1. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
- ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดยโสธร (คทช.)
จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
- ติดตาม ประสานการดำเนินงานโครงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน
10 ครั้ง โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่อำเภอ
ไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร
- จั งหวัด ยโสธร ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้น ที่ป ่าสงวนแห่ ง ชาติ
ตามมาตรา 16 จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอ และป่าดงบังอี่ ท้องที่อำเภอ
เลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ และอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เนื้อที่ 14,541-0-14.74 ไร่ พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงมะไฟ ท้องที่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เนื้อที่ 840 -0-49.71 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงบังอี่ ท้องที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เนื้อที่ 3,893-1-48.27 ไร่

-52. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
- ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทำลายป่าระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร
- รายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูล
สถานการณ์ไฟป่าจังหวัดยโสธร ในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ยโสธร จำนวน 8 ครั้ง
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดยโสธร
ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ท้องที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรและป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าโคกนาโก ท้องที่ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อมูลการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติ ครม. 23 มิถุนายน
2563 จังหวัดยโสธรมีหน่วยงานยื่นคำขอฯ จำนวนทั้งสิ้น 509 คำขอ (ป่าไม้ 2484 จำนวน 183 คำขอ
ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 326 คำขอ)
ด้านส่วนทรัพยากรน้ำ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
งานน้ำผิวดิน
ทำหน้าที่ประกอบการประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด และ
ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
ในระดับจังหวัด
งานน้ำบาดาล
ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.
2520 ทั้งในการตรวจสอบพื้นที่กรณีขอไปติดตามให้คำแนะนำกรณีบ่อที่ได้รับอนุญาตแล้ว และการตรวจสอบ
และนำบ่อนอกระบบเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
1. ข้อมูลบ่อบาดาล จังหวัดยโสธรมีบ่อบาดาล จำนวน 6,6089 บ่อ ดังนี้
- บ่อบาดาลขุดเจาะโดยหน่วยงานราชการ จำนวน 5,523 บ่อ
- บ่อบาดาลที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล จำนวน 566 บ่อ โดยจำแนก
การอุปโภค-บริโภค จำนวน 181 บ่อ การเกษตร จำนวน 298 บ่อ การประกอบธุรกิจ จำนวน 87 บ่อ

-6ผลโครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการ
น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
1. การตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลตามใบอนุญาต แผน 95 บ่อ/ผล 143 บ่อ
2. การตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลรายใหม่และการนำบ่อน้ำบาดาล
เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาลรายใหม่ แผน 95 บ่อ/ผล 130 บ่อ
3. การติดตามหนี้ค้างชำระ แผน 12 ครั้ง/ผล 8 ครั้ง
4. การเสริมสร้างและพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
แผน 12 ครั้ง/ผล 15 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 ศูนย์ป่าไม้ยโสธร
นายชาญณรงค์ เพชรดี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ยโสธร นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและ
อำนาจหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ยโสธร ดังนี้
ศูนย์ป่าไม้ยโสธรเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขา
อุบลราชธานี กรมป่าไม้ ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ยโสธร เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้
ในแต่ละจังหวัด
1. หน่วยงานในสังกัด
๑. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เลิงนกทา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.๑
(ดงปอ - ดงบังอี่)
๒. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดชุม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.๒
(โพนงาม - ดงปอ)
๓. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าติ้ว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.๓
(โคกนาโก)
2. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ รวมจำนวน ๕๔ คน
๑. ข้าราชการ
จำนวน ๔ คน
๒. ลูกจ้างประจำ
จำนวน ๘ คน
๓. พนักราชการ
จำนวน ๓๗ คน
๔. พนักงานค่าตอบแทน จำนวน ๔ คน
๕. พนักงาน TOR
จำนวน ๑ คน

-73. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้ยโสธร
๑. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง มีจํานวน ๒๗ ปา
(เนื้อที่ ๗๑๒,๓๑๐ ไร่)
๒. พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘4
๓. พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
4. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ป้องกันดูแลรักษา พื้นที่คงสภาพ
ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๒๗ ป่าข้อมูลพื้นที่คงสภาพป่าในพื้นที่ประเภทต่าง ๆ
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้ยโสธร
ประเภทพื้นที่

ขนาดพื้นที่
ไร่
๒,๕๘๒,๐๕๔.๘๔
๕๔๑,๒๘๐.๒๗
๓๗,๗๐๔.๒๑
๑,๗๖๓,๓๔๘.๖๔
๒๓๙,๖๓๕.๔๗

จังหวัดยโสธร
เขตปฏิรูปที่ดิน
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
พื้นที่บริการนอกป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติในความ
รับผิดชอบ

ป่าคงสภาพ
ไร่
๒๒๑,๖๗๔.๘๔
๒๕,๒๗๙.๖๕
๑๖,๕๔๗.๗๕
๒๔,๙๑๐.๔๙
๕๖,๒๔๔.๙๖

ร้อยละ
๘.๕๙
๐.๔๘
๔๓.๘๙
๑.๔๑
๒๓.๔๗

หมายเหตุ :ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการคํานวณฐานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
(Geographic Information System: GIS) ของสํานักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้
สรุปผลคดีการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2564 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
ยส.1 (ดงปอ-ดงบังอี่)

จำนวน
คดี
(คดี)
118

คดีทำไม้
จำนวน(คดี)

102

ชนิดไม้
พะยูง
กระยาเลย
รวม

ท่อน/เหลี่ยม
3,003
1,264
4,267

คดีรุกป่า
ลบ.ม.
75.49
30.34
105.83

จำนวน(คดี)

16

ไร่-งาน-ตรว.
229-0-32

ของกลางคดี
ที่ยึดได้
รถยนต์ 21 คัน
รถจักรยานยนต์ 4 คัน
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
รถอีแต๋น 1 คัน
พ่วงท้าย 1 คัน
เลื่อยโซ่ยนต์ 14 เครื่อง
เลื่อยดัดแปลง 3 เครื่อง

-8หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
ยส.2 (โพนงาม-ดงปอ)

102

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
ยส.3 (โคกนาโก)

288

268

พะยูง
ยางนา
กระบก
พลวง
แดง
เต็ง
ประดู๋
กันเกรา
พะยอม
นนทรี
มะม่วงป่า
มะเลื่อม
เหียง
รวม

2,386
78
145
525
25
21
103
12
44
84
2
1
3
3,429

104.59
41.62
1.19
10.06
2.698
8.051
2.43
0.19
1.31
0.8
0.32
0.16
0.172
173.591

16

280-3-58

รถยนต์ 7 คัน
รถจักรยานยนต์ 3 คัน
รถแบ็คโฮ 1 คัน
รถไถนาเดินตาม 6 คัน
เลื่อยโซ่ยนต์ 14 เครื่อง
เลื่อยอีเติ้ล 4 คัน
รถไถแทร์กเตอร์ 1 คัน

ยาง,พยุง,เหียง
สัก,ประดู่,แดง
พันชาด,พลวง
รัก,ขี้เหล็ก,เต็ง
พะยอม,กราด
มะค่าแต้,กระบก
กระบาก,เขว้า
มะพอก,ตะเคียน
มะหาด,อินทนิล
มังคะ,กระโดน
มะม่วงป่า

5,823

352.449

20

149-3-36.87

รถยนต์ 37 คัน
รถจักรยานยนต์ 6 คัน
รถไถนาเดินตาม 6 คัน
เลื่อยโซ่ยนต์ 37 เครื่อง
รถจักรยานยนต์ 6 คัน
รถไถนาเดินตาม 6 คัน

กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ตารางสรุปหมู่บ้านที่จัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดยโสธร ตามพรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อำเภอ
กุดชุม
คำเขื่อนแก้ว
มหาชนะชัย
เลิงนกทา
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว
ทรายมูล
ค้อวัง
ไทยเจริญ
รวม 9 อำเภอ

จำนวน
หมู่บ้าน
53
53
50
39
32
28
21
13
11
300

ไร่
18,373
18,053
8,886
15,868
5,977
7,043
3,693
2,856
1,622
82,375

เนื้อที่
งาน
3
2
2
1
1
1
3
3

หมายเหตุ
ตารางวา
88
60
68
92
73
33
93
63
46
16

-9หมายเหตุ : ๑. เป็นป่าชุมชนจัดตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐ หมู่บ้าน
2. เป็นป่าชุมชนที่ยังมีอายุโครงการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
(วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้
จำนวน ๒๓๐ หมู่บ้าน
4. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒
๑. ปลูกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ราย เนื้อที่ ๕๖ ไร่
๒. ปลูกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ ราย เนื้อที่ ๑๓๑ ไร่
๓. ปลูกปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ราย เนื้อที่ ๗๗ ไร่
๔. ปลูกปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ ราย เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่
(รวมจำนวน ๔๖ ราย เนื้อที่ ๓๖๔ ไร่)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
- จำนวน ๔๖ ราย เนื้อที่ ๔๐๐ ไร่
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
- จำนวน ๑๗ ราย เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่
5. จัดหาที่ดินทำกินให้กับผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) จังหวัด
ลำดับ ปีงบประมาณ ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่
พ.ศ.
1
2559
ป่าโคกนาโก

ท้องที่

เนื้อที่ (ไร่)

อ.ป่าติ้ว

300-2-58.04

2

2560

ป่าโพนงามและ
ป่าดงปอ

อ.กุดชุม

3

2564

ป่าดงปอและ
ป่าดงบังอี่

4

2564

ป่าดงมะไฟ

อ.กุดชุม
อ.ป่าติ้ว
อ.เลิงนกทา
อ.ไทยเจริญ
อ.ทรายมูล

5

2564

ป่าดงบังอี่

อ.เลิงนกทา

หมายเหตุ

ได้รับอนุญาตแล้ว ตาม ปส.(23)
เล่มที่ 111 ฉบับที่ 09 ลงวันที่
16 ก.พ. 2559
529-1-70.80 ได้รับอนุญาตแล้ว ตาม ปส.(23)
เล่มที่ 111 ฉบับที่ 26 ลงวันที่
21 มิ.ย. 2560
14,541-0-14.74 ผ่านความเห็นชอบของ คทช.
จังหวัด
833-0-36.10
3,837-1-71.32

ผ่านความเห็นชอบของ คทช.
จังหวัด
ผ่านความเห็นชอบของ คทช.
จังหวัด
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ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าโคกนาโก
ป่าโพนงามและป่าดงปอ
ป่าดงปอและป่าดงบังอี่
ป่าดงมะไฟ
ป่าดงบังอี่
ป่าดงบังอี่

เนื้อที่(ไร่)
๓๐๐-๒-๕๘.๐๔
๕๒๙-๑-๗๐.๘๐
๑๔,๕๔๑-๐-๑๔.๗๔
๘๓๓-๐-๓๖.๑๐
๓,๘๓๗-๑-๗๑.๓๒
๒,๕๑๐

เป้าหมายปี
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน
(๑) (๒) (๓) (๔)
(๑) (๒) (๓) (๔)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑) จัดทำAction Plan

เนื้อที่ (ไร่)
๘๓๐-๐-๒๘.๘๔
๘๓๐-๐-๒๘.๘๔
๑๙,๙๕๙-๑-๒.๓๔
๑๙,๙๕๙-๑-๒.๓๔
๑๙,๙๕๙-๑-๒.๓๔
๑๙,๙๕๙-๑-๒.๓๔

หมายเหตุ : ผลการดำเนินการ(๑) = การตรวจสอบ/ให้ความเห็นชอบ (๒) = การอนุญาตให้ใช้พื้นที่(๓)=การ
จัดคนลง(๔) = จัดที่ดินแล้วเสร็จพื้นที่เป้าหมายที่เหลือรอผลการจำแนกจากชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอใน
ขั้นตอน ๓.๓
ชุดปฏิบัติการ คทช. (อำเภอ) ได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) โดยแยกกลุ่ม
ปัญหาของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทออกเป็น ๕ กลุ่ม หรือรถไฟ ๕ ขบวน ซึ่งกรม
ป่าไม้รับผิดชอบขบวนที่ ๑,๒ และ ๓
ขบวนที่ ๑ : พื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลุ่มน้ำ ๓,๔,๕
ก่อนมติ ครม.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ (แผนที่ภาพถ่ายฯ ปี 2545)
ขบวนที่ ๒ : พื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลุ่มน้ำ ๓,๔,๕
หลังมติ ครม.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ (แผนที่ภาพถ่ายฯ ปี 2545 – 2557 )
ขบวนที่ ๓ : พื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลุ่มน้ำ ๑,๒
ก่อนและหลังมติ ครม.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
ขบวนที่ ๔ : อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขบวนที่ ๕ : อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่เป้าหมาย คทช. อำเภอ ในท้องที่จังหวัดยโสธร
ลำดับที่

หน่วยงาน

ท้องที่

1

นปพ.เลิงนกทา

อ.เลิงนกทา

ลุ่มน้ำชั้น 1,2
(ก่อนปี 2545)
100
ไร่

2

นปพ.กุดชุม

3

นปพ.ป่าติ้ว

อ.ไทยเจริญ
อ.กุดชุม
อ.ทรายมูล
อ.ป่าติ้ว

61
-

ไร่

ลุ่มน้ำชั้น 1,2
(หลังปี 2545)
116
ไร่
-

ลุ่มน้ำชั้น 3,4,5
(ก่อนปี 2545)
51,747
ไร่
11,176
ไร่
19,879
ไร่
10,844
ไร่
6,246
ไร่

ลุ่มน้ำชั้น 3,4,5
(หลังปี 2545)
14,913
ไร่
2,380
ไร่
6,265
ไร่
4,723
ไร่
3,519
ไร่

หมายเหตุ

-11อ.เมืองยโสธร
อ.คำเขื่อนแก้ว
อ.มหาชนะชัย
อ.ค้อวัง
รวม

421

9,632
1,438
1,766
1,211
ไร่
116
ไร่
113,939
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 150,097 ไร่

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

1,918
1,265
338
300
35,621

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

ข้อมูลการดำเนินการตามกรอบ คทช.อำเภอ
กิจกรรม
๓.๑.ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
๓.๒.ขีดขอบเขตหมู่บ้านตามเขตปกครอง
๓.๓.จัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพื้นที่
๓.๔.สำรวจการถือครองรายแปลง

เป้าหมาย
หมู่บ้าน
๓๔๕
345

ผลการดำเนินงาน
10/6/64
8/7/64
๓๔๕
๓๔๕
345
345

345

30

30

345

226

257

หมายเหตุ
แล้วเสร็จทั้งหมด
แล้วเสร็จทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
นำผลเดินสำรวจลง
ระบบ GPS

หมายเหตุ : ข้อมูลในขั้นตอนที่ ๓.๓ และ ๓.๔ มีความสัมพันธ์กันการทำแผนในขั้นตอน ๓.๓ อาศัยข้อมูลจาก
๓.๔ พื้นที่เป้าหมายแยกเป็น ๒ กลุ่ม พื้นที่เป้าหมายหลัก ได้แก่อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม
อำเภอทรายมูล จำนวน ๒๓๓ หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ผืนใหญ่ต่อเนื่อง พื้นที่เป้าหมายรอง ได้แก่อำเภอป่าติ้ว อำเภอ
เมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง จำนวน ๑๑๒ หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่
ส่งมอบให้ ส.ป.ก.คงเหลือพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่กระจัดกระจายไม่เป็นผืนต่อเนื่อง
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ในพื้นที่ดำเนินคดีแล้ว)
ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่
1
2
3
4
5
6

ป่าสงวนแห่งชาติ

จำนวน
เนื้อที่
(แปลง)
(ไร่-งาน-ตรว.)
ป่าดงปอและป่าดงบังอี่
5 แปลง
107-2-12
ป่านาหว้า
1 แปลง
6-0-58
ป่าโคกหนองบัว และป่านาทม
2 แปลง
12-3-24
ป่าบ้านพะเสา
4 แปลง
12-2-39.88
ป่าดงพันชาด
1 แปลง
16-2-69
ป่าโคกนาโก
2 แปลง
21-0-97
รวม 15 แปลง เนื้อที่ 177.25 ไร่

ท้องที่

หมายเหตุ

อำเภอเลิงนกทา
อำเภอทรายมูล
อำเภอกุดชุม
อำเภอมหาชนะชัย
อำเภอมหาชนะชัย
อำเภอป่าติ้ว

มติที่ประชุม : รับ ทราบ ประธาน : ให้ศูนย์ป่าไม้ยโสธร สำรวจพื้นที่คงสภาพป่า แล้ว จัด ทำแผนที่ พื้นที่
คงสภาพป่า (ระบบภูมิสารสนเทศ) ประกอบการนำเสนอเพื่อรองรับการตรวจ/ศึกษาดูงาน

-123.3 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
นายเอกชัย เพ็ชรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว สรุปผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ข้อมูลพื้นฐานของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศเป็น
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ รวมเนื้อที่ ประมาณ 144,375 ไร่ หรือ 231 ตารางกิโ ลเมตร อุทยานแห่งชาติ
ภูสระดอกบัว ประกอบด้วยพื้นที่ป่าแยกเป็นแปลงๆ จำนวน 9 แปลง มีระยะทางรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ประมาณ 210 กิโลเมตร มีชุมชนรอบแนวเขตป่า 53 ชุมชน
อุ ท ยานแห่ งชาติภ ูส ระดอกบั ว กำหนดเป็ น อุท ยานแห่ง ชาติ โดยประกาศเป็น
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าข้างต้นเป็นอุทยานแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่
109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 75 ของประเทศไทย อุทยาน
แห่งชาติภูสรดอกบัว ได้มาจากเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของพื้นที่ โดยมีดอกบัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในแอ่งกุมภลักษณ์ที่ อยู่ บ นยอดภูเขาสูง ลักษณะเด่นของดอกบัว เป็น ดอกบัว สี ขาวนวลที่ ขอบกลี บ ดอก
และค่อยๆ สีชมพูเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเส้นกลางกลีบดอกสวยงามมาก จะเริ่มบานในช่วงเวลาพลบค่ำไปจนถึง
ช่วงเช้าตรู่ จะค่อย ๆ หุบเข้าเมื่อโดนแสงแดดร้อนในตอนกลางวัน
2. ที่ตั้งและอาณาเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีเนื้อที่ 144,375 ไร่ หรือ 231 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด จังหวัดมุกดาหาร 58,750 ไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ 43,125 ไร่ จังหวัด
ยโสธร 42,500 ไร่
3. ข้อมูลบุคลากรประจำอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
1. ข้าราชการ
จำนวน 2 คน
2. ลูกจ้างประจำ
จำนวน 2 คน
3. พนักงานราชการ
จำนวน 68 คน
4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จำนวน 4 คน
5. พนักงานจ้างเหมา (TOR)
จำนวน 9 คน
6. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
จำนวน 11 คน
(รวมทั้งสิ้น 96 คน)

-134. ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่ 1 ภูสระดอกบัว (Phu sa Dok bua) สูง 423 เมตร
จากระดับน้ำทะเล แหล่งกำเนิดราชินีไม้น้ำ บนยอดเขาภูสระดอกบัว อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร
แหล่งท่องเที่ยวที่ 2 ภูผาแต้ม (Phu pha taem) สูง 336 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปริศนาภาพฝ่ามือแดง ลายแทงเรขาคณิตร่องรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ
แหล่งท่องเที่ยวที่ 3 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ
- ลานกลางเต้นบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ
แหล่งท่องเที่ยวที่ 4 ภูหมู บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
ที่ ภบ. 1 (ภูหมู)
แหล่งท่องเที่ยวที่ 5 ภูผาหอม (ผาเจิ่น) (Phu Pha Hom) ทิวทัศน์ตระการตา
บนยอดภูผาหอม จุดชมวิวอาทิตย์ลับฟ้า ที่หน้าผาเจิ่น “เจิ่น” เป็นภาษาถิ่นภูไท แปลว่า พังทลาย อยู่ในเขต
พื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ
แหล่งท่องเที่ยวที่ 6 ภูผาด่าง (Phu Pha Dang) อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ภบ. 4 (ผาด่าง)
แหล่งท่องเที่ยวที่ 7 ภูไม้ซาง (Phu Mai Sang) อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ภบ. 4 (ผาด่าง)
5. สถิตินักท่องเที่ยวและการจัดเก็บเงินรายได้
ตารางแสดงสถิตินักท่องเที่ยว
ที่ทำการ (คน)
ภูหมู (คน)

ปี 2561
1,866
2,413

ปี 2562
1,812
2,605

ปี 2563
2,942
1,820

ปี 2564
3,747
2,340

หมายเหตุ : (ข้อมูล ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)
ตารางแสดงสถิติเก็บเงินรายได้
ปี 2560
63,760 บาท

ปี 2561
47,990 บาท

ปี 2562
43,100 บาท

หมายเหตุ : (ข้อมูล ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ปี 2563
75,400 บาท

ปี 2564
229,930 บาท

-146. งานด้านการอนุรักษ์
ผลการดำเนินคดี ปีงบประมาณ 2560 – ปัจจุบัน
คดี
คดีทำไม้
คดีบุกรุกแผ่วถาง
คดีล่าสัตว์ป่า

ปี 2560
0
7
0

ปี 2561
1
5
0

ปี 2562
2
23
0

ปี 2563
1
5
1

ปี 2564
3
8
0

7. ผลการดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว (ม.64)
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ภูสระดอกบัว ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้ง 37 หมู่
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
1 จังหวัดมุกดาหาร
2 จังหวัดยโสธร
3 จังหวัดอำนาจเจริญ
รวม

ราย
872872
1,144
1,199
3,215

แปลง
952952
1,265
1,259
3,476

เนื้อที่ (ไร่)
6,239-0-13
15,514-1-75
11,517-1-02
33,280-2-90

8. สรุปผลการประชาคมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
ผลการดำเนินการ การประชาคมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขต
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้ง 37 หมู่
ลำดับ
1
2
3

ชื่อจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอำนาจเจริญ
รวม

จำนวนหมู่บ้าน
20
8
9
37

ดำเนินการแล้ว(หมู่บ้าน)
20
8
9
37

หมายเหตุ : คงเหลือบ้านน้อมเกล้า หมู่ 17 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร
จะทำการประชาคมในวันที่ 18 กันยายน 2564
9. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยาน
แห่งชาติภูสระดอกบัว
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการระดับสำนัก จำนวน 12 หมู่บ้าน เนื้อทีร่ วม จำนวน
3097-3-47 ไร่ คงเหลือ 25 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 30,182-2-01 ไร่ โดยสรุปผลการดำเนินการในเขต
พื้นที่จังหวัดยโสธร ดังนี้

-15ผลการดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ทานตะวัน
ช่องเม็ก
หนองแคนน้อย
หนองแคนน้อย
หนองแคนน้อย

หนองแคน
น้อมเกล้า
น้อมเกล้า
หนองแคน
น้อมเกล้า
น้อมเกล้า

12
16
13
19
7
3
11
17
3
11
17

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

กุดแห่
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
บุ่งค้า
เลิงนกทา
รวมทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
หมายเหตุ
การจัดทำ จัดทำข้อมูล
ข้อมูล
อส.3-อส.6
อส.3-อส.6 เรียบร้อยแล้ว
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน อัพเดท17/6/64

10. รายงานการดำเนินการตาม มาตรา 65
ตารางแสดงผลการสำรวจทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
ประเภททรัพยากร
สัตว์
พืช
เห็ดรา

ชนิด
17
23
21

หมายเหตุ
จำนวนหมู่บ้านที่เก็บหาทรัพยากรฯ จำนวน
50 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 61 ชนิดปัจจุบนั ได้ทำรูปเล่ม
จัดส่งกรมอุทยานแห่งชาติ เข้าพิจารณาข้อมูล

11. โครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่า แผนดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท้องที่
หมู่บ้าน
น้อมเกล้า

ตำบล
บุ่งค้า

เนื้อที่ (ไร่)
อำเภอ
เลิงนกทา

จังหวัด
ยโสธร

74.46

หมายเหตุ : เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติภูสระดอกบัว จำนวน 97.43 ไร่

-1612. สรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol ปีงบประมาณ
2564 (ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564)
รายงานผลการลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทีม ชื่อชุดลาดตระเวน จำนวน
จำนวน
ระยะทางการลาดตระเวน (กิโลเมตร)
(ครั้ง)
(วัน)
เดินเท้า
รถยนต์
จักรยานยนต์ อากาศ
1 ผาหินแตก
48
144
569.16
40.73
673.41
0.00
2 ผาด่าง
48
142
467.39
752.34
405.66
0.00
3 ภูหมู
50
147
444.83
1,024.64
21.20
0.00
4 สายตรวจส่วนกลาง
89
257
1,081.70
1,763.43
92.36
0.00
5 เขื่อนแก้ว
48
143
596.19
641.42
3.02
0.00
6 เสนางคนิคม
49
144
395.70
935.78
0.00
214.49
ผลรวม
3,554.97
5,158.42 1,195.66 214.49
หมายเหตุ : รายงานผลการลาดตระเวน จำนวนชุดลาดตระเวน จำนวน 6 ชุด จำนวนครั้งในการลาดตระเวน
332 ครั้ง จำนวนวันในการลาดตระเวน 977 วันรวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งหมด 10,123.53 กม.
13. ตารางแสดงการกระจายของสัตว์ป่า
ชนิดสัตว์
จำนวนครั้ง

ไก่ป่า
153

เก้ง
145

อีเห็น
52

หมาจิ้งจอก
53

ลิงแสม
1

14. ตารางลักษณะการเก็บข้อมูลสัตว์ป่า
พบตัว
เสียง
รอยตีน
กองมูล
รอยคุ้ย

92
52
158
110
108

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

15. แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564
1. สำรวจพื้นที่เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
2. สำรวจทรัพยากร สิ่งปลูกสร้าง ไม้สำคัญ แหล่งน้ำ ในพื้นที่เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
3. สำรวจสัตว์ป่า โดยการใช้กล้อง Camera Trap
4. ป้องกันการล่าสัตว์ป่า ทำไม้ โดยใช้ กล้อง NCAPS
5. ตรวจสอบแปลงคดีเก่า

-17มติการประชุม : รับทราบ ประธานที่ประชุม : ให้อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ประสานขอกล้าไม้ยางนา
ที่ผสมเชื้อเห็ดจากโครงการหนองอึ่งฯ (กรมป่าไม้) เพื่อนำไปปลูก ในโครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่า ในพื้นที่
บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 74.46 ไร่ และปฏิบัติงานลาดตระเวน
เชิ ง คุ ณ ภาพ (SMART Patrol 100 %) ออกไปสำรวจในพื ้ น ที ่ ค งสภาพป่ า ตามแนวเขตเพื ่ อ รั ก ษาพื ้ น ที่
คงสภาพป่ า และเพื ่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก พื ้ น ที ่ เ ข้ า มาใหม่ พร้ อ มกั บ ปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ ่ ม พื ้ น ที่ ป่ า
ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี นโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า 55 % โดยขอให้จัดทำ
โครงการเพิ่มพื้นที่ป่านำร่อง โดยเขียนโครงการของบประมาณจังหวัด หรือดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในโครงการเพิ่มพื้นที่ป่า
3.4 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้
นางสาวสิริลักษณา สมเพชร หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร สรุปผลการ
ดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของศู น ย์ เ พาะชำกล้ า ไม้ จ ั ง หวั ด ยโสธร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่ าเหลือเพียง
14.03 ของพื้นที่ภาค จึงก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 3 จังหวัดยโสธร
(ที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 จังหวัดอุดรธานี และที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา) เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่ า งรั ฐ บาลไทย กั บ รั ฐ บาลญี ่ ปุ่ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ แบบให้ เ ปล่ า พร้ อ มช่ ว ยเหลื อ งาน
ด้านวิชาการ 1. ระยะแรก 5 ปี (2534-3538) 2. ขยายผลระยะแรก อีก 1 ปี 6 เดือน 3. ระยะที่ 2
(2542 -2547)
1. ภาพรวมการบริหารงานของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
สถานที่ตั้ง : อยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าตำบลเดิด” ท้องที่ตำบลดู่ทุ่ง อ.เมือง
จ.ยโสธร ติดถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23) อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 11 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ : 150 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ 1.ยโสธร 2.อำนาจเจริญ 3. สุรินทร์
4. อุบลราชธานี 5. ศรีสะเกษ
2. ครุภัณฑ์อาคารสิ่งก่อสร้าง
1. บ้านพักข้าราชการ 5 หลัง
2. เรือนแถวพนักงาน 2 หลัง
3. อาคารสำนักงาน 1 หลัง
4. โรงซ่อมรถ 1 หลัง
5. โรงจอดรถ 2 หลัง
6. สโตร์เก็บของ 1 หลัง
7. โรงผสมปุ๋ย 1 หลัง
8. หอพัก ฝึกอบรม 2 หลัง

-183. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ชนิดของรถ
รถยนต์ 4 ล้อ
รถยนต์ 8 ล้อ
รถตู้
เครื่องจักร/รถแม็คโค/รถไถ/รัถตักดิน

จำนวน (16 คัน)
8
4
1
3

ใช้งานได้ (7 คัน)
4
1
2

4. บุคลากรในสังกัดศูนย์เพาะชำกล้าไม้ มีบุคลากร จำนวน 18 อัตรา
1. ข้าราชการ 1 ราย ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ตำแหน่งพนักงานสวนป่า ส 2
3. พนักงานราชการ จำนวน 16 ราย
5. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
(จำนวนกล้าไม้ที่ผลิตทั้งสิ้น 1,790,000 กล้า /งบประมาณ 5,539,000 บาท)
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ (โควิด)
กิจกรรม
กิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น

กล้า
700,000

งบประมาณ
2,030,000

หมายเหตุ : สร้างรายได้ให้แรงงาน จำนวน 14 คน/มีรายได้ 9,000.-บาท/ต่องวด /12 งวด/ผลิตกล้าไม้
50,000 กล้าต่อคน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)
กิจกรรม
1. เพื่อการแจกจ่าย
2. เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ใหญ่
3. จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่
4. เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย
งบดำเนินงาน

กล้า
400,000
110,000
100,000
180,000
790,000

งบประมาณ
1,160,000
319,000
760,000
360,000
40,000
3,509,000

-196. ผลการดำเนินงาน
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน ภายใต้ พ.ร.ก.เงิน กู้ กิจ กรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้น ที่สีเ ขียว เพื่อสร้า งงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 700,000 กล้า (งบโควิด)
1. จ้างแรงงานท้องถิ่น จำนวน 14 ราย รายละ 50,000กล้า
2. จัดซื้อวัสดุเพาะชำและเมล็ดไม้
3. จัดเตรียมโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 8 หลัง
4. จัดทำใบสำคัญเบิกงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
5. ส่งมอบงานงวดที่ 9
6. บำรุงรักษากล้าไม้ตามหลักวิชาการ
หมายเหตุ : ดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ รวมจำนวนประมาณ 700,000 กล้า พะยูง ประดู่ป่า แคนา กระถิน
เทพา ยางนา แดง ชัยพฤกษ์ ปีบ ตะแบก มะค่าโมง กาฬพฤกษ์ ไผ่รวก สนประดิพัทธ์ อะราง มะขาม ไผ่ซาง
นวล พฤกษ์ มะกรูด (19 ชนิด)
ความก้าวหน้าแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที ่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ผลผลิ ต พื ้ น ที ่ ป ่ า ไม้ ไ ด้ ร ั บ การบริ ห ารจั ด การ กิ จ กรรมหลั ก ฟื ้ น ฟู ป ่ า ไม้
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)
กิจกรรมเพาะชำเพื่อการแจกจ่าย จำนวน 400,000 กล้า (ระหว่างดำเนินการ
แจกจ่ายกล้าไม้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติโครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
1. กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย 180,000 กล้า
(ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
2. กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 100,000 กล้า
(ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
3. กิจกรรม เตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 100,000 กล้า
(ระหว่างบำรุง ดูแล รักษากล้าไม้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
4. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูง จำนวน 300,000 กล้า
(ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
5. กิจกรรมนอกแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการผลิตไม้พันธุ์
ดีด้วยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีการปักชำกระถินเทพณรงค์ (Hybrid Acacia auriculiformis
cutting)

-207. ภารกิจการสนับสนุนด้านอื่น ๆ
1. โครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่า
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. โครงการธนาคารต้นไม้ (ธกส.)
4. โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
5. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จัดกิจกรรม
จังหวัด
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
อื่นๆ
รวม

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 100 ล้านกล้า
จำนวน (กล้า)
จำนวน (ราย)
264,982
1,776
897,393
3,875
757,206
6,211
1,403,927
5,343
418,421
3,918
55,167
2,403
48,797,672
271,710
52,594,768
295,236

มติการประชุม : รับทราบ ประธานที่ประชุม : เสนอให้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร จัดทำพิกัดที่แจกจ่าย
กล้าไม้ในแต่ล ะพื ้น ที่ห รื อ แต่ล ะรายที่ศ ูนย์ เพาะชำกล้า ไม้จังหวัดยโสธร แจกจ่ายไปในพื้ นที ่ 5 จังหวัด
เพื่อที่จะได้ทราบว่ากล้าไม้ที่แจกจ่ายไปกระจายอยู่จุดไหนบ้าง
3.4 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
(กรมอุทยานฯ)
นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดยโสธร (กรมอุทยานฯ) สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของโครงการพัฒ นาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร (กรมอุทยานฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ความเป็นมาของโครงการ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้ว ยสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรง
พระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร
บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ในการนี้
ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแล เรื่องปากท้องของราษฎร ในพื้นที่โครงการฯ ให้อยู่ดี
กินดีขึ้น และดูแลการจัดตั้งวัดในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของราษฎร

-21เพื่อสนองพระราชดำริ ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาพืน้ ที่และปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้
1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร และ
ขยายพันธุ์ปลา
2. พัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
2. กรอบอัตรากำลัง
1. ข้าราชการ 1 ตำแหน่ง
2. พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
3. สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้งพิกัด 0396127 E 1747819 N บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อยูห่ ่างจากจังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรอยู่ห่างจาก
อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร
หมู่บ้านเป้าหมายหลัก
รายชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

บ้านดอนกลอย
บ้านโนนหัน
บ้านท่าเยี่ยม
บ้านคำน้ำสร้าง
บ้านแจ้งน้อย
บ้านหนองหว้า
บ้านคำน้ำสร้าง

8
9
10
11
12
13
15

ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

จำนวนที่ได้รับประโยชน์
ครัวเรือน
คน
170
611
170
486
92
373
138
525
89
434
93
333
134
564
886
3,326

หมู่บ้านเป้าหมายรอง
รายชื่อหมู่บ้าน
บ้านค้อเหนือ
บ้านค้อใต้
บ้านสำโรง

หมู่ที่
1
2
3

ตำบล
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ

อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

-22บ้านดอนกลาง
บ้านกล้วย
บ้านดอนยาง
บ้านเหมือดแอ่
บ้านค้อเหนือ
รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน

4
5
6
7
8

ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ
ค้อเหนือ

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

แผนงานที่ได้รับประจำปีงบประมาณ 2564 (งบปกติ) งบประมาณทั้งหมด 1,010,000 บาท
ค่าจ้างเหมา
730,000 บาท
ค่าใช้สอย
270,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
10,000 บาท
กิจกรรมที่ปฏิบัติรวมทั้งหมด
เป้าหมาย
รวมงบประมาณ
% เทียบกับ
จำนวน 5 กิจกรรม
(บาท)
งบประมาณทั้งปี
ที่เบิกจ่าย
งานอำนวยการบริหาร
330,000
75 %
1 งาน
โครงการและติดตามงาน
งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์
217,500
75 %
และงานส่งเสริมและพัฒนา
15 หมู่บ้าน
คุณภาพชีวิต หรืองานขยาย
ผลสู่ชุมชน
งานรวบรวมและขยายพันธุ์
50,000 กล้า
200,000
75 %
ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน
งานสาธิตและถ่ายทอด
2 แปลง
150,000
75 %
เทคโนโลยีและการใช้
ประโยชน์
งานธนาคารอาหารชุมชน
1 โครงการ
112,500
75 %
รวมทั้งสิ้น
1,010,000
75 %
แผนงานที่ได้รับประจำปีงบประมาณ 2564 (งบปกติ)
งบประมาณทั้งหมด 1,010,000 บาท
รวม
เบิกจ่าย
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
งานอำนวยการบริหารโครงการและ
330,000
247,500
1 งาน
ติดตามงาน

คงเหลือ
(บาท)
82,500

-23งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงาน
15 หมู่บ้าน 217,500
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรืองาน
ขยายผลสู่ชุมชน
งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อ
50,000 กล้า 200,000
สนับสนุนชุมชน
งานสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
2 แปลง
150,000
การใช้ประโยชน์
งานธนาคารอาหารชุมชน
1 โครงการ
112,500
รวมทั้งสิ้น
1,010,000

163,125

54,375

150,000

50,000

112,500

37,500

84,375
757,500

28,125
252,500

แผนงานที่ขอรับการสนับสนุน 2564 (งบ กปร.)
งบประมาณทั้งหมด 490,000 บาท (อยู่ระหว่างรอใบจัดสรรงบประมาณ)
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เป้าหมาย
รวมงบประมาณ
(บาท)
1. กิจกรรมจัดหากล้าไผ่
9,000 ต้น
90,000
สนับสนุนชุมชน
2. กิจกรรมจัดหากล้าไม้ป่าบุ่งป่า
10,000 ต้น
100,000
ทามสนับสนุนชุมชน
3. กิจกรรมจัดหากล้าผักหวานป่า
15,000 ต้น
300,000
สนับสนุนชุมชน
รวมทั้งสิ้น
34,000 ต้น
490,000
4. ภารกิจการสนับสนุนด้านอื่น ๆ
1. งานอำนวยการบริหารโครงการและติดตามงาน
2. งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรืองานขยาย
ผลสู่ชุมชน
3. งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน
4. งานสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์
5. งานธนาคารอาหารชุมชน
มติการประชุม : รับทราบ

-243.5 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร
(กรมป่าไม้)
นายสมศักดิ์ ทวินันท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ ั ง หวั ด ยโสธร (กรมป่ า ไม้ ) สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของโครงการพั ฒ นาพื ้ น ที่
บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร (กรมป่าไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ความเป็นมาของโครงการ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร
ณ บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้
1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร
และขยายพันธุ์ปลา
2. พัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน
3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พระบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวงทรงมี พ ระราชเสาวนี ย์
ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ดีกินดีขึ้น และดูแลเรื่องการ
จัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจ
2. ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร
อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มี 15 หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่
โครงการฯ ประกอบด้วย หมู่ 1 ค้อเหนือ , หมู่ 2 ค้อใต้ , หมู่ 3 สำโรง , หมู่ 4 ดอนกลาง , หมู่ 5 กล้วย ,
หมู่ 6 ดอนยาง , หมู่ 7 เหมือดแอ่ , หมู่ 8 ดอนกลอย , หมู่ 9 โนนหิน,โนนหัน , หมู่ 10 ท่าเยี่ยม , หมู่ 11
น้ำสร้าง,คำน้ำสร้าง , หมู่ 12 แก้งน้อย,แจ้งน้อย , หมู่ 13 หนองหว้า , หมู่ 14 ค้อใต้ , หมู่ 15 คำน้ำสร้าง
3. พื้นที่เป้าหมายโครงการ
1. หมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน ประชากร 2,036 ครัวเรือน 7,767 คน
2. พื้นที่ตำบลค้อเหนือ 43.9 ตร.กม. หรือ 27,437.5 ไร่
4. สภาพปัญหาพื้นที่โครงการ
1. พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณสบแม่น้ำชี - ลำยัง เป็นทางน้ำไหล
ตะกอนน้ำหลาก
2. สภาพการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ในห้วงเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม

-255. วิถีการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการ
1. ทำนา (ปรัง)
2. ทำไร่ (ดงมัน)
3. เลี้ยงปศุสัตว์ (ดงมัน)
4. เก็บหาของป่า
5. ทำประมง
6. รับจ้างทั่วไป
6. ความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านมา
พัฒนาขุดลอกหนองอึ่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร และขยาย
พันธุ์ปลา
1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่ง 430 ไร่
2. พัฒนาระบบกักเก็บน้ำ และคลองซอยโดยรอบ
3. พัฒนาสถานีสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าหนองอึ่งสาธารณประโยชน์
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก
(ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกโดยรอบคันหนองอึ่ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร)
ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
(ดงมันสาธารณประโยชน์ (นสล.) เนื้อที่ 3,006 ไร่)
1. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบและหลักการ “ป่าชุมชน”
2. การฟื้นฟูสภาพป่าโดยการมีส่วนร่วม
3. ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ “ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง”
(ป่าไม้ใช้สอยและป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง 800 ไร่)
การฟื้นฟูสภาพป่าโดยโครงการฯ (กรมป่าไม้) ปี พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
1. การฟื้นคืนกลับมาของเห็ดไมคอไรซ่า ( เห็ดเผาะเห็ดระโงก เห็ดดิน
เห็ดก่อ และเห็ดโคน )
2. การฟื้นฟูสภาพป่าโดยโครงการฯ (กรมป่าไม้) ปี พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
7. งานศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ และการขยายผล
งานศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปลูกเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในไม้วงศ์ยาง
โดยการขยายผลการปลูกเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในไม้วงศ์ยาง
ป่าดิบแล้ง
ไม้ยางนา กระบาก พะยอม เหียง กราด ตะเคียนหิน
ป่าเต็งรัง
พลวง เต็ง รัง

-268. ส่งเสริมการปลูกโดยเครือข่ายป่าชุมชน วัด โรงเรียน ประชาชนผู้สนใจใน
ลักษณะเครือข่ายแปลงทดสอบในพื้นที่ต่าง ๆ
1. การปลูกเชื้อเห็ดป่าในแปลงเพาะ (Seed Bed)
2. จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 100,000 กล้า
3. แจกจ่ายกล้าไม้ขนาดใหญ่แปลงปลูกป่าเพื่อการวิจัยไม้ยางนาตามแนว
พระราชดำริ
4. แปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ จำนวน 200 ไร่
5. แปลงปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน
6. แปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ จำนวน 200 ไร่ (ปตท.)
7. แปลงปลูกป่าท้องที่ตำบลคูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
8. การปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วนาทิพย์ โอท็อปชุมชนคนรักษ์ป่า
9. การดำเนินการด้านการตลาดตามแนวทางประชารัฐร่วมกับบริษัทสยาม
แม็คโคร จำกัด(มหาชน)
9. แผนงานอำนวยการและประสานงานโครงการ
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้ โครงการพัฒ นาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร(กรมป่าไม้) งานอำนวยการและประสานการดำเนินโครงการในพื้นที่
ภาคสนาม
10. งานศึกษาดูงาน
1. งานศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการจาก ชมรมเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
2. งานติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่
จังหวัดยโสธร ต้อนรับนายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี
3. งานศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการจาก จังหวัดสุโขทัย
4. ศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการจาก จังหวัดสุรินทร์
5. งานศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการจาก สถานบันวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง
6. คณะศึกษาดูงานจาก สวทช.
7. คณะศึกษาดูงานจากผู้นำชุมชนสภาองค์กรชุมชนตำบลกำแพง
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
8. คณะผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้กรมป่าไม้ช่วยฟื้นฟูสภาพ
ป่าพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้) และเจ้าหน้าที่สถาบันปลูกป่า ปตท.ศึกษาดูงานห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชุมชนดงมัน
3,006 ไร่

-2711. งานฝึกอบรม
1. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
2. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รสทป.
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
12. รางวัล
1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับยอดเยี่ยม
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร
2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากเครือข่ายป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริฯ
13. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมป่าไม้)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรม
โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดยโสธร กรมป่าไม้)
1. งานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 งาน
(จำนวน 200,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 200,000 บาท
(เบิกจ่ายครบแล้ว)
2. งานครูป่าไม้ จำนวน 1 งาน (จำนวน 30,000 บาท)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 30,000 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
3. งานอำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 งาน
(จำนวน 150,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 112,709 บาท
คงเหลือ 37,291 บาท
4. งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 50,000 กล้า (จำนวน 145,000 บาท)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 145,000 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
5. งานเพาะชำกล้าไม้มีค่า จำนวน 30,000 กล้า (จำนวน 228,000 บาท)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 228,000 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
(รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 753,000 บาท)

-28แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรม
โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร)
1. งานครูป่าไม้ จำนวน 1 งาน จำนวน 200,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 200,000 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
2. งานหมอต้นไม้ จำนวน 1 งาน จำนวน 100,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100,000 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
3. งานส่งเสริมเยาวชนรักษ์พงไพร จำนวน 1 งาน จำนวน 160,000 บาท
ผลการดำเนินงาน (อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง)
4. งานอำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 งาน
จำนวน 150,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100,000 บาท
(เบิกจ่ายครบแล้ว)
(รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 610,000 บาท)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัตริ าชการจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กิจกรรมหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
(กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา)
1. ธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวน 100 ไร่
(จำนวนเงิน 363,200 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 363,200 บาท
(เบิกจ่ายครบแล้ว)
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง
(จำนวนเงิน 129,700 บาท) ผลการดำเนินงาน (ขอคืนเงินงบประมาณ)
3. ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
จำนวน 1 รุ่น (จำนวนเงิน 120,400 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
120,400 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
4. จัดหากล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 60,000 กล้า
(จำนวนเงิน 900,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 900,000 บาท
(เบิกจ่ายครบแล้ว)
5. บำรุงป่า อายุปีที่ 2- 6 จำนวน 1,000 ไร่
(จำนวนเงิน 1,020,000 บาท)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,020,000 บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)
(รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 2,533,300 บาท)

-29แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้ (โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร กรมป่าไม้)
งบกลาง (กปร.) รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. จัดหากล้าไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา จำนวน 33,000 กล้า
(จำนวนเงิน 495,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน (อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง)
2. งานปลูกป่าสาธิตปลูกพันธุ์ไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา
จำนวน 100 ไร่ (จำนวนเงิน 327,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน (อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง)
3. งานบำรุงแปลงธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 200 ไร่
(จำนวนเงิน 261,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน (อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง)
4. ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
จำนวน 1 งาน (จำนวนเงิน 175,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน (อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง)
5. งานอำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ภาคสนาม
จำนวน 1 งาน (จำนวนเงิน 97,200 บาท)
ผลการดำเนินงาน (อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง)
(รวมจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด 1,355,200 บาท)
14. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ
1. อัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมามีจำนวน
ไม่เพียงพอสำหรับรองรับภารกิจบทบาทหน้าที่การอำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการ
2. งบประมาณกรมป่าไม้ค่อนข้างจำกัด และมีการปรับลดลงในทุก ๆ ปี
3. งบประมาณจังหวัดยโสธรปี 65 ถูกปรับลดลงอย่างมาก ไม่สามารถ
ดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับจังหวัดยโสธรได้
4. งบประมาณงบกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณค่อนข้างล่าช้า
ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

-3015. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
1. จัดประชุมคณะทำงานโครงการ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ/งบประมาณที่
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปี 65 เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อพิจารณา
มี ห นั ง สื อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณไปยั ง สำนั ก งาน กปร.ภายในเดื อ นต้ น เดื อ นกั น ยายน 2564
และประสานสำนักงาน กปร. ขอให้พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกปร. ในงวดที่ 1
2. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ ปี
2544 - 2564 เพื่อนำไปขยายผลในการสนองพระราชดำริให้สืบสาน รักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การดำเนินงานตามโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่
ป่าของจังหวัดยโสธร จาก 9.71% เป็น 40% ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเพื่อสร้างมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนชาวยโสธร
3. จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อม
จังหวัดยโสธร เพื่อขอรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงาน
และข้อเสนอแนะในภาพรวมของกระทรวงฯ
4. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและ
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป ่าของจังหวัดยโสธร จาก 9.71% เป็น 40% ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเพื่อสร้างมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวยโสธร
5. จัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้ ทสม. เครือข่ายป่าชุมชน และ
หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ ประธาน : ให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
ยโสธร (กรมป่าไม้) พัฒนาการนำเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ไปเพาะพันธุ์ใส่กล้าไม้ชนิดอื่นๆ นอกจากไม้ยางนา และ
ให้ประสานภาคีเครือข่ายประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทสม.) หรือเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ

-31ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ประธาน : ผอ.ทสจ.ยส. ได้มอบหมายส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ประสานอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เพื่อดำเนินการสำรวจ
พื้นที่โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดยโสธร ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ท้องที่ตำบลบุ่งค้า
อำเภอเลิ ง นกทา จั ง หวั ด ยโสธร จำนวน 74.46 ไร่ และประสานหน่ ว ยป้ อ งกั น และพั ฒ นาป่ า ไม้ ป ่ า ติ้ ว
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.๓ (โคกนาโก) สำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนาโก ท้องที่ตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ แล้วบูรณาการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟ
ป่า ภายในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 โดยขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ในการจัดกิจกรรมจากโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร (กรมอุทยานฯ) และศูนย์เพาะชำกล้าไม้
จังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System ) หรือ GIS
ประธาน : ผอ.ทสจ.ยส. ได้มอบแนวทางในการนำเสนอพื้นที่ป่าไม้โดยใช้รูปภาพแผนที่
หรือภาพถ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือระบบ GIS เข้ามาใช้ในการนำเสนอข้อมูลของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ และผู้ร่วมประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

