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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
โดยที่ เป็ น การสมควรแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ส ถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน)
ผู้ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านโครงการขยายผ ลโครงการหลวงในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อให้มีอานาจปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และมีอานาจปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
เพื่ อ ประโยชน์ ในการคุ้ ม ครองดู แ ลรั ก ษาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ หรื อ การศึ ก ษา หรื อ วิ จั ย ทางวิ ช าการ
หรือเพื่ออานวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบั ญ ญั ติอุท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ดังนี้
1. หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงห้วยเขย่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
2. หั วหน้ าโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ปฏิ บัติงานในพื้ นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่จริม ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
3. หัวหน้ าโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงปางยาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
4. หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงบ่อเกลือ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน
๕. หั วหน้ าโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ปฏิบัติงานในพื้ นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สอง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย
6. นักวิชาการประจาศูนย์ขยายผลโครงการหลวงวาวี และผู้จัดการลุ่มน้ากก - โขง ปฏิบัติงาน
ในพื้ น ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ในเขตอุท ยานแห่งชาติด อยหลวง และในเขตอุท ยาน
แห่งชาติขุนแจ
7. หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่มะลอ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
8. หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงปางแดงใน ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา
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9. หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงโหล่งขอด ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ
10. หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงป่ากล้วย ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง
11. นักวิชาการประจาศูนย์ขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ และผู้จัดการลุ่มน้าปิง ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
และในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง
1๒. หัวหน้าโครงการหลวงห้วยเป้า ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า
ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง
1๓. นั กวิชาการประจาศูน ย์ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง และผู้จัด การลุ่มน้ากก - โขง
ปฏิบั ติงานในพื้ น ที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ส ลอง ในเขตอุท ยานแห่ งชาติ ด อยผ้าห่ มปก
โดยให้มีอานาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทาผิด ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
และมีอานาจปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ภายในพื้ นที่รับผิด ชอบของ
โครงการหลวง ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

