แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (จานวน 24 ข้อ)
เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จานวน 140,000 ไร่
เขต 15 – 18/ 1) ปม. มีการลดหน่วยป้องกันรักษาป่าทาให้งบประมาณ
22 - 24
ถูกตัด แต่การปฏิบัติงานยังคงมีเท่าเดิมหรือมากขึ้น
มกราคม
กว่าเดิมโดยบุคลากรยังต้องปฏิบัตหิ น้าที่ในงานควบคุม
2561/
ไฟป่าอีกหน้าที่หนึ่งด้วย
เชียงใหม่
2) สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีลักษณะเป็นภูเขา
สูงชัน การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลาบาก ส่งผล
ให้การลาดตระเวนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
3) การพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดแยกบุคคลว่าเป็นผู้
ยากไร้ หรือนายทุน ผู้มีอิทธิพล ต้องทาให้รอบคอบ จึง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั งิ าน (ตามคาสั่ง คสช.
ที่ 66/2557)
4) คดีเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา คดีไม่มี
ความคืบหน้า
5) ปัญหาการสูร้ บบริเวณชายแดนทาให้มีการอพยพลีภ้ ัย
เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าและมีการบุกรุกแผ้วถางป่า
ทาไร่เลื่อนลอยและรับจ้างกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้
6) พื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติบางแห่งตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ปม. เป็นปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้านป้องกันปราบปราม

ข้อสั่งการ

ระดับปฏิบัติ
1) พิจารณานาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วย
ป้องกันในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
งบประมาณและบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
เช่น การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียม
ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(GISTDA) ในการตรวจสอบว่ามีการบุก
รุกพื้นที่ป่าไม้

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

ดาเนินการได้
1. โดยนาระบบ Smart Patrol หรือ
ระบบลาดตระเวณเชิงคุณภาพมาใช้ ใน
การปฏิบัติงานลาดตระเวณในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการ
กระจายตัวของสัตว์ป่า โดยบันทึกข้อมูล
พื้นที่หากินและแหล่งที่อยู่และพื้นที่
อาศัยของสัตว์ป่า โดยบันทึกตาแหน่ง
พิกัดผ่านสัญญาณดาวเทียม เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสัตว์ป่า
รวมถึงการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า
ในพื้นที่อนุรักษ์

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

1. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12 ด่วน
ที่สุด ที่
ทส 0922.1/1894
ลว. 27 เม.ย. 61

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

-2เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) ได้จดั ตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัย
คุกคามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สานักบริการ
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการกาหนด
เป้าหมายการคุ้มครองพื้นที่ป่าสมบูรณ์
การฟื้นฟูสภาพป่าทีเ่ สื่อมสภาพและ
วางแผนโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างเพียงพอและยั่งยืน รวมทั้งการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่า โดยการนาข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูงมาวิเคราะห์
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาหรับติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงของพื้นที่ป่าอนุรกั ษ์ ให้
หน่วยปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานภาคสนาม พิสูจน์ทราบ ภัย
คุกคามในพื้นที่เป้าหมายและดาเนินการ
ป้องกันปราบปรามอย่างเด็ดขาดใน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

หนังสือสานัก
สานักบริหาร
บริหารพื้นที่
พืน้ ที่อนุรักษ์ที่
อนุรักษ์ที่ 15 ด่วน 15 (เชียงราย)
ที่สุด ที่ ทส
0925.1.02/1829
ลว. 3 พ.ค. 61

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

-3เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
รูปแบบระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
โดยในการดาเนินงานได้ใช้แนวทาง
“หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ตามข้อ
สั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะดาเนินการ
เจรจาขอคืนพื้นที่ถูกบุกรุกเป็นอันดับ
แรก หากราษฎรไม่ยินยอมจะดาเนินคดี
ตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่
64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.
2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และ
คาสั่งที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงาน
สาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุก
รุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แผน
แม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
พ.ศ. 2557 โดยมีดาเนินการดังนี้
- พื้นที่ถูกบุกรุกก่อนปี พ.ศ.
2545 ทุกรายแปลง (ปรากฏร่องรอยการ
ทากินบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี
พ.ศ. 2545) ให้ประชาสัมพันธ์ สารวจ
และจัดทาฐานข้อมูลการสารวจการ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

-4เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ครอบครองที่ดินตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 และข้อมูลชุมชนลุ่มน้าขนาดเล็ก
(Watershed Profile)
- พื้นที่ถูกบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2545
ถือเป็นการบุกรุกใหม่ทุกรายแปลง (ไม่มี
ร่องรอยการทากินบนแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศปี พ.ศ. 2545) ตามแผน
แม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
พ.ศ. 2557
โดยศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลด้วย
ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (GIS) ปรากฏ
ข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้
1) มีเนื้อที่รับผิดชอบ
2,976,518.82 ไร่
2) พบพื้นที่ความว่าถูกบุกรุก เนื้อที่
ประมาณ 315,750.05 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 11 ของพื้นที่
- พื้นที่ถูกบุกรุกก่อนปี พ.ศ. 2545
เนื้อที่ประมาณ 174,736.63 ไร่
- พื้นที่ถูกบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2545
เนื้อที่ประมาณ 141,013.42 ไร่
จึงได้วางแผนการขอคืนผืนป่า เป็น

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

-5เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ระยะเวลา 10 ปี (ปี 2558-2569) และ
ต่อมาสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) จึงได้ทาข้อตกลง (MOU) ใน
การดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กับ
อุทยานแห่งชาติต่างๆ ในสังกัดเพือ่ ให้
การแก้ปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้าเสื่อมสภาพ
บนพื้นที่สูงชัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
อนุรักษ์และพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนตามเป้าหมายของแผนแม่บทแก้ไข
ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ.
2557 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
พื้นที่เป้าหมายขอคืน จานวน
12,332.66 ไร่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2560 ซึ่งในปัจจุบันสามารถดาเนินการ
ขอคืนผืนป่าได้ ดังนี้
- เจรจาขอคืนได้ จานวน 493
แปลง เนื้อที่ 4,874.25 ไร่
- ราษฎรขอใช้สิทธิมาตรการ
ชั่วคราว ตามคาสั่ง คสช. ที่ 66/2557
จานวน 22 แปลง เนื้อที่ 258.21 ไร่

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

-6เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
3. - มีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้
ตรวจ สอบพื้นที่บุกรุก
- ได้ เ น้ น ย้ าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด น า
แนวทางตามข้อสั่งการมาใช้ปฏิบัติแล้ว
- มี ก ารฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การใช้ แ ผนที่
ภ าพ ถ่ าย ด า วเที ย ม เพื่ อ น า ม าใช้
ประกอบการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้

เอกสารหลักฐาน

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม
2561
2) นาข้อมูลทะเบียนคนจนมา
1. หนังสือสานัก
ดาเนินการได้
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองผูย้ ากไร้ 1. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
บริหารพื้นที่
ร่วมกับคาสั่ง คสช.ที่ 66/2557 เพื่อให้ (เชียงราย) ได้จดั ทาคู่มือประกอบการ
อนุรักษ์ที่ 15 ด่วน
การดาเนินงานทวงคืนพื้นที่ป่าและการ พิจารณากลั่นกรองผูย้ ากไร้ร่วมกับคาสั่ง ที่สุด ที่ ทส
บังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วขึน้
คสช. ที่ 66/2557 เพื่อให้การดาเนินงาน 0925.1.02/1829
ทวงคืนผืนป่าและการบังคับใช้กฎหมาย ลว. 3 พ.ค. 61
ได้รวดเร็วขึ้น
ระดับปฏิบัติ
หนังสือสานัก
ไม่สามารถดาเนินการได้
3) พิจารณารวบรวมคดีเกี่ยวกับการบุก เนื่องจากไม่ปรากฏคดีเกี่ยวกับการบุกรุก บริหารพื้นที่
รุกพื้นที่ของนายทุนที่ไม่มีความคืบหน้า พื้นที่ของนายทุนในพื้นที่แต่อย่างใด
อนุรักษ์ที่ 15
ส่งไปยังสานักงานป้องกันและ
(เชียงราย)
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อ
ด่วนที่สุด ที่ ทส
ดาเนินคดีและยึดทรัพย์อีกช่องทางหนึ่ง
0925.1.02/ 1829
ด้วย
ลว. 3 พฤษภาคม
2561

หน่วยปฏิบัติ
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
16 สาขา
แม่สะเรียง

2. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย)

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

20 เม.ย. 61

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
15 (เชียงราย)

-7เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ
4) ควรประสานและส่งแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมซึ่งได้กาหนดแนวเขตป่าไม้ที่
ถูกต้องชัดเจนให้กับท้องถิ่น ชุมชน ได้มี
ความเข้าใจตรงกันว่าแนวเขตพื้นที่ป่า
บริเวณใดบ้างอยู่ในพื้นที่และเพื่อเป็น
เครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า

ระดับปฏิบัติ
5) พิจารณาความเหมาะสมในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานใน
พื้นที่ ให้สอดคล้อง กับภารกิจทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย สภาพภูมิประเทศ
โดยเฉพาะหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ดูแล
พื้นที่จานวนมาก

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ดาเนินการได้
1. โดยบางกรณีดาเนินการร่วมกับส่วน
ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เช่น ใน
พื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึง
บอระเพ็ด
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) มีการประสานข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลการถือ
ครองที่ดินกับหน่วยงานภายนอก เช่น
กรมป่าไม้ เพื่อขอรับภาพถ่ายดาวเทียม
ไทยโชติ การแปลข้อมูลภาพถ่ายสภาพ
ป่า ปี2559-2560 เพื่อใช้ในการติดตาม
ข้อมูลเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
ภาคสนาม อย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการได้
1. งบประมาณทีไ่ ด้รับความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
2. สานักแผนงานและสารสนเทศ อยู่ใน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และเป็น
หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณของ
กิจกรรมด้านการป้องกันและรักษาป่า
โดยตรง ได้แก่ สานักป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สานัก

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

1. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12 ด่วน
ที่สุด ที่ ทส
0922.1/1894
ลว. 27 เม.ย. 61
2. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0925.1.02/1829
ลว. 3 พ.ค. 61

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

2. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย)

20 เม.ย. 61

1. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12 ด่วน
ที่สุด ที่ ทส
0922.1/1894
ลว. 27 เม.ย. 61
2. หนังสือสานัก
แผนงาน
และสารสนเทศ

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)
2. สานัก
แผนงานและ
สารสนเทศ

20 เม.ย. 61

-8เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

อุทยานแห่งชาติและสานักอนุรักษ์สัตว์
ป่า
ระดับปฏิบัติ
6) อส. ควรเร่งรัดดาเนินการผนวกพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับจาก ปม. ให้
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเร็ว เพื่อป้องกัน
การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นป่าต้นน้า

ด่วนที่สุด ที่ ทส
0905.304/824
ลว.27 เม.ย. 61
1. คาสั่งกรม
ดาเนินการได้
1. อยู่ระหว่างดาเนินการผนวกเป็นพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์
พืช ที่
สัตว์ป่า 3 แห่ง
1385/2560 และ
2. หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สานัก ที่ 1386/12560
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12) และกรมป่า ลว. 28 มี.ค. 61
ไม้ (สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4)
ได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง เพือ่
หารือและข้อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิใน
การสารวจข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย
ขณะนี้คณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรม
ป่าไม้ ผูไ้ ด้รับมอบหมายได้ร่วมกันสารวจ
และตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 9 แห่ง ที่จะดาเนินตามแนวทาง
ที่กาหนดอาทิป่าชุมชน พื้นที่ภาระ
ผูกพันแปลงปลูกป่า และอื่นๆ

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

20 เม.ย. 61

-9เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
3. โดยอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานคา
ได้ดาเนินการสารวจพื้นที่เพื่อผนวกเป็น
อุทยานแห่งชาติ จานวน 162,506.27
ไร่

4. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น ายู ง -น้ าโสม ได้
ด าเนิ น การส ารวจและตรวจสอบพื้ น ที่
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง, อบต.,
ผู้ น าชุ ม ชน และเพื่ อ ปรั บ แก้ แ นวเขต
อุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศ เช่น ลาห้วย แนวถนน แนว
ขอบป่า และกันพื้นที่ที่มีร่องรอยทากินที่
อยู่ อาศั ย พื้ น ที่ ที่ มี ร่ อ งรอยการใช้
ประโยชน์ ที่ ป รากฏบนแผนที่ ภ าพถ่ า ย
ออร์โธสี ปี พ.ศ. 2545 และพื้ น ที่ ที่ ทั บ
ซ้ อ น กั บ แ น วเข ต ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกั น บริ เวณ
พื้นทีภ่ าระผูกพันของหน่วยงานอื่นๆ
5. อุ ท ย าน แ ห่ งชาติ น ายู ง - น้ าโส ม
(เตรียมการ) ได้ผ่านความเห็นชอบของ
การประชุ ม คณ ะกรรมการอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23
เม ษ าย น 2561 โด ยที่ ป ระ ชุ ม มี ม ติ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

2. หนั ง สื อ ส านั ก
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุรักษ์ที่ 10
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส
0920.105/2991
ลว. 27 เม.ย. 61
3. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 10
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส.
0920.105/2991
ลว. 27 เม.ย. 61

2. อช. ภูเก้า ภูพานคา

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

3. อช. นายูง - 20 เม.ย. 61
น้าโสม

- 10 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
เห็นชอบในหลักการกาหนด
ที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ายูงน้าโสม, ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวแก้งไก่ และ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขา
แก้ว-ดงปากชม เนื้อที่ประมาณ
246,224 ไร่ หรือ 393.95 ตร.กม.
ให้เป็นอุทยานแห่งชาตินายูง-น้าโสม
และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
6. อยู่ระหว่างการดาเนินการผนวกเป็น
พื้น ที่ เขตรักษาพั นธุ์สั ตว์ป่ า จานวน 2
แห่ง และผนวกพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ป่ า จ านวน 2 แห่ ง และเตรี ย มการ
ประกาศพื้ น ที่ เป็ น เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า
จานวน 20 แห่ง

7. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) มี หน่วยงานในการสารวจ
จานวน 29 แห่ง เนื้อที่สารวจรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 997,545.19 ไร่

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ตามคาสั่งกรม
อุทยานแห่งชาติฯ
ที่ 1386/ 2560
ลว. 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 และ
คาสั่งกรมป่าไม้
ที่ 1126/ 2561
ลว. 28 มี.ค. 61
หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) ด่วน
ที่สุด ที่ ทส
1615.202/1900
ลว.4 เมษายน
2561

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
15 (เชียงราย)

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
15 (เชียงราย )

- 11 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
8. - อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การของกรม
อุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ได้มีข้อ
สั่งการให้ บู รณาการร่ว มและท าบั น ทึ ก
ข้อตกลง
- โดยการประสานงานกั บ กรมป่ า ไม้
สารวจพื้นที่ที่มีภาระผูกพันกันออกจาก
พื้นที่ที่จะผนวกเป็นป่าอนุรักษ์

7) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชนและสร้างความเข้าใจในแนว
ทางการป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ไม้
โดยเฉพาะประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ร อบๆ
แนวเขตพื้นที่ป่าเพื่อเป็นกาลังสาคั ญใน
การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่

เอกสารหลักฐาน

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม
2561
1. หนังสือสานัก
ดาเนินการได้
1. การรั บ สมั ค รอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ บริหารพื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ (อส.อช.) โดยส่ ว น อนุรักษ์ที่ 12 ด่วน
อุ ท ยานแห่ งชาติ มี เป้ า หมายในการรั บ ที่สุด ที่ ทส
สมัคร อส.อช. ในปีงบ ประมาณ 2561 0922.1/1894
ลว. 27 เม.ย. 61
2. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานทุก
เดือน โดยมีการลาดตระเวนร่วมกับ
ชุมชนพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ สืบ
หาข่าวการ กระทาผิด, ตรวจปราบปราม
, ปฏิบัติด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายป่าไม้
3. โดยอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคา 2. หนั ง สื อ ส านั ก
ได้สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
สร้างความเข้าใจในแนวป้องกันการบุก อนุรักษ์ที่ 10
รุกพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะประชาชนที่
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส
อาศัยอยู่รอบๆแนวเขตพื้นที่อุทยาน
0920.105/2991

หน่วยปฏิบัติ
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
16 สาขา
แม่สะเรียง

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

20 เม.ย. 61

2. อช. ภูเก้า ภูพานคา

20 เม.ย. 61

- 12 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวร่วมกับเจ้าหน้าที่
ปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชน จานวน 3
ชุมชน เป็นแนวร่วมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 126
คน
4. โดยอุทยานแห่งชาติภลู ังกา ได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนและสร้างความ
เข้าใจ ในแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม้ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ
แนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็น
แนวร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยมีอาสาสมัคร
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช) จานวน
ทั้งสิ้น 146 คน และมีเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) รวม
5. ฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ปา่ (รสทป.) จานวน 1 รุ่นโดย
ฝึกอบรมให้กับราษฎรที่อาศัยโดยรอบ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูซาง ต.ร่มเย็น
อ.เชียงคา จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 25-28
ธันวาคม 2561 มีราษฎรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 106 คน และได้จัดตั้งองค์กร
รสทป. จานวน 1 องค์กร เพื่อเป็น

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

อช. ภูลังกา

20 เม.ย. 61

ลว 27 เม.ย. 61

ห นั ง สื อ ส า นั ก
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุรักษ์ที่ 10
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส
0920.105/2991
ลว 27 เม.ย. 61

หนังสือสานัก
สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
บริหารพื้นที่
พืน้ ที่อนุรักษ์ที่
อนุรักษ์ที่ 15
15 (เชียงราย)
(เชียงราย)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0925.1.02/ 1829
ลว. 3 พฤษภาคม
2561

- 13 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
หน่วยงานสนับสนุนในการดูแลพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ในท้องที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา
จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง
6. ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่าย
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
จานวน 1 รุ่น ดาเนินการสร้างเครือข่าย
องค์กร รสทป. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มี
สมาชิก รสทป. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จานวน 120
คน จาก 6 องค์กร โดยจัดฝึกอบรม ณ
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อ.เชียงม่วน
จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม
2561
7. - อยู่ระหว่างการดาเนินการ เรือ่ ง
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากร
ธรรมชาติฯ ตามนโยบายรัฐบาลและ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- โครงการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) และ
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ จากประชาชนในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติและรอบแนวเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม
2561

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
16 สาขา
แม่สะเรียง

- 14 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่) ด่วน
ที่สุด ที่ ทส
0926/3574 ลว.
10 พฤษภาคม
2561
หนังสือสานัก
ดาเนินการได้
1. มีการกาหนดพื้นที่ทวงคืนผืนป่าแต่ละ บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
อุทยานแห่งชาติพร้อมทั้งมีการปลูก
สาขาแม่สะเรียง
ฟื้นฟูสภาพป่า โดยใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ส่วนพื้นที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการ ด่วนที่สุด ที่ ทส
0962/1481 ลว.
ฟื้นฟูก็ปล่อยให้ฟื้นคืนสภาพเองตาม
ธรรมชาติ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุก 1 พฤษภาคม
2561
และเกิดไฟป่า

สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
16 (เชียงใหม่)

8. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน
จานวน 89 หมู่บ้าน

เขต 10 – 14/
12 – 13 ก.พ.
2561/
อุดรธานี

1) ความไม่ชัดเจนในการจัดการพืน้ ที่ที่เป็นพื้นที่ทวงคืน
ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งผู้บุกรุกเข้ามาทา
ประโยชน์บางแปลงอาจจะไม่มีความเต็มใจในการคืน
พื้นที่
2) ราษฎรบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการ
ทวงคืนผืนป่า ทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
(3) สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทาให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความยากลาบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน
4) ผู้นาชุมชนและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดาเนินการ
5) อุทยานแห่งชาตินายูง – น้าโสม (เตรียมการ) ยังไม่ได้
รับการประกาศจัดตั้งตามกฎหมายทาให้มีปัญหาด้าน
แนวเขตและการบุกรุกป่า

ระดับปฏิบัติ
8) กาหนดแนวทางการดาเนินงานภาย
หลังจากยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ให้ชัดเจน เช่น
การปลูก การดูแล การติดตาม และการ
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกซ้า โดย
พิจารณานาหลักการทางวิชาการมาใช้
ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นให้และ
ประชาชนมีหลักร่วมกันในการปลูกใน
พื้นที่ยึดคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งจะทา
ให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
16 สาขา
แม่สะเรียง

- 15 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

2. 1) ตรวจติดตาม คุ้มครอง ไม่ให้เกิด
การกลับเข้ามาบุกรุกซ้าในพื้นที่เดิม
เพื่อให้สภาพป่าฟื้นตัวโดยกระบวนการ
ธรรมชาติ
2) ของบประมาณสนับสนุนฟื้นฟูสภาพ
ป่า

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 7
(นครราชสีมา)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0917.1/2898 ลว.
27 เมษายน 2561

3. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น) ได้แจ้งแนวทางการดาเนินงาน
ภายหลัง จากยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ให้
หน่วยงานในพื้นที่ทราบและดาเนินการ
โดยดาเนินการปลูกฟื้นฟูดูแลและติดตาม
พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการบุก
รุกซ้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ดาเนินการ
ปลูกป่าแบบประชารัฐและประชาอาสา
และคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูก เช่น
คูน ขี้เหล็ก มะม่วงป่า มะค่าโมง ตะเคียนทอง
ประดู่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปลูกในพื้นที่ยึดคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
และได้รับความร่วมมือจากจังหวัด
อาเภอ ตาบล ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ผู้นาชุมชน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น) ด่วน
ที่สุด ที่ ทส
0918.104/2076
ลว. 27 เมษายน
2561

1. หน่วย
พิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ
2. โครงการ
พัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระ
ราช ดาริป่านา
ยางสัก
สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
8 (ขอนแก่น)

- 16 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

9) ในกรณีศาลฎีกามีคาพิพากษาถึงที่สุด
แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสาน
สานักงานบังคับคดีจังหวัดเร่งรัด
ดาเนินการตามคาสั่งศาล ในกรณีต้องรื้อ
ถอนขอให้สานักงานบังคับคดีแต่งตั้ง
บุคลากรของ ทส. เป็นเจ้าหน้าที่บงั คับ
คดีสาหรับภารกิจ นั้นๆ

ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
การแต่งตั้งบุคลากรของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าหน้าที่
บังคับคดีสาหรับภารกิจในกรณีรื้อถอน
นั้นเห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ประสานงานกับ
กรมบังคับคดีในการดาเนินการ

10) หน่วยงานมีการบริหารจัดการ
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมทวง
คืนผืนป่าร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด จึงควร
จัดทางบประมาณการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืน แยกออก
จากกิจกรรมอื่นให้ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0918.104/2076
ลว. 27 เมษายน
2561
หนังสือสานัก
ไม่สามารถดาเนินการได้
1. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้ บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
ดาเนินงานทวงคืนผืนป่าแต่อย่างใด
สาขาแม่สะเรียง
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม
2561
หนังสือสานัก
ไม่สามารถดาเนินการได้
บริหารพื้นที่
2. เนื่องจากการกาหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ อนุรักษ์ที่ 8
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเป็นผู้กาหนดใน (ขอนแก่น)
ภาพรวมให้ดาเนินการ ทุกสานักบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส
0918.104/2076
พื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้น กรมอุทยาน
ลว. 27 เมษายน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควร
กาหนดเพิ่มเติมงบประมาณ/กิจกรรม/ 61

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น)

-

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

20 เม.ย. 61

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
8 (ขอนแก่น)

- 17 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ทวงคืนผืนป่าในแผนงบประมาณ
ประจาปี (งบปกติ) ต่อไป
ดาเนินการได้
3. โดยสานักแผนงานและสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑ์การจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้
หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติให้แสดง
ความเชื่อมโยงแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564)
แผนปฏิรปู ประเทศ แผนแม่บทอื่นๆและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามหนังสือสานัก
แผนงานและสารสนเทศ ด่วนทีส่ ุด ที่
ทส 0905.702/4 ลงวันที่ 3 มกราคม
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

หนังสือสานัก
แผนงานและ
สารสนเทศ
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0905.304/ 824
ลว. 27 เมษายน
2561

สานักแผนงาน 20 เม.ย. 61
และ
สารสนเทศ

- 18 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ
11) ควรประชาสัมพันธ์ และทาความ
เข้าใจกับประชาชน โดยวิธีการสื่อสารที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับในการดาเนินโครงการในพืน้ ที่
อื่น ๆ ต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

1. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม
2561
3. โดยอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคา 2. หนั ง สื อ ส านั ก
ได้จัด ทาโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
แนวเขตและทาความเข้าใจกับประชาชน อนุรักษ์ที่ 10
ที่อาศัยรอบพื้นที่ โดยการสื่อสารที่เข้าใจ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส
ง่าย ทั้งนี้โดยมีผู้นาชุมชน เช่น กานัน
0920.105/2991
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกสาคัญถึงนโยบาย ลว 27 เม.ย. 61
การดาเนินการในพื้นที่
4. ส านั ก บ ริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์ ที่ 8 หนังสือสานัก
(ขอนแก่น) ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ บริหารพื้นที่
ดังนี้
อนุรักษ์ที่ 8
1.แจ้งหน่ วยงานในพื้ น ที่ ดาเนิ น การ (ขอนแก่น)
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละท าความเข้ าใจกั บ ด่วนที่สุด ที่ ทส
ประชาชนทั่ วไป และโดยรอบพื้ น ที่ ป่ า 0918.104/2076
อนุ รัก ษ์ รวมทั้ งชุ ม ชน หมู่ บ้ าน ต าบล ลว. 27 เมษายน
อาเภอ จังหวัด แบบเคาะประตูบ้าน ให้ 2561
เข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการทวงคืน
ดาเนินการได้ โดย
1. พบปะผู้นาชุมชน ราษฎรในพื้นที่
2. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ตาม
รายการวิทยุกระจายเสียง

หน่วยปฏิบัติ
1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะ
เรียง

2. อช. ภูเก้า ภูพานคา

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

20 เม.ย. 61

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
8 (ขอนแก่น)

- 19 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

เขต 11/
20–22 ก.พ.
2561 /
สกลนคร

ปัญหาอุปสรรค

1) สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มคี ่าทาง
เศรษฐกิจยังมีความรุนแรง เพราะไม้พะยูงมีราคาสูงเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะไม้พะยูงที่ขึ้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะมีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงที่มี
นายทุน ผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน ยากต่อการตรวจ
ปราบปรามฯ ให้เด็ดขาด ทาให้เจ้าหน้าที่ทางานยากขึ้น
(2) นโยบายรัฐบาลทางด้านอื่น เช่น การส่งเสริมการ
ปลูกยางพารา ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบุกรุก
พื้นที่ป่าของราษฎร เนื่องจากความต้องการพื้นที่เพื่อ
ปลูกยางพารา ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยแอบแฝง
ความต้องการที่แท้จริง คือ ความต้องกาครอบครองที่ดิน
ป่าไม้
(3) การลักลอบตัดไม้มีขบวนการยาเสพติดเข้ามาร่วม
(4) ผู้กระทาผิดเมื่อคดีถึงที่สดุ จะได้รับการลงโทษสถาน
เบาทาให้ผู้กระทาผิดไม่เข็ดหลาบหรือเกรงกลัวกฎหมาย
(5) ผู้นาชุมชนและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดาเนินการทวงคืนผืน

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

ผืนป่า โดยปฏิบัติการ่วมกับฝ่ายปกครอง
ทหาร ป่าไม้ และตารวจ ชุมชน
2. ประชาสัมพั นธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ของ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ
อีกทางหนึ่งด้วย
ระดับนโยบาย
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
12) ปม. และ อส. ควรปรับปรุง
……………………………………………
กฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทา
……………………………………………
ความผิดตาม พรบ. อุทยานแห่งชาติ
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
พ.ศ. 2504 และ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ ……………………………………………
พ.ศ. 2507 ให้มีบทลงโทษที่เหมาะสม

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

20 เม.ย. 61

- 20 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

ป่า
ระดับปฏิบัติ
13) การดาเนินงานด้านการจัดการป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมี
ความละเอียดอ่อน ปม. และ อส. ควร
ยึดถือความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
เขต 14 /
1) ราษฎรร้องเรียน เนื่องจากการได้รับผลกระทบจาก
ระดับปฏิบัติ
9 มี.ค. 2561 / การทวงคืนพื้นที่ป่า
ให้ อช.ตาดโตน ดาเนินการ ดังนี้
ชัยภูมิ
2) ขาดแคลนยานพาหนะ เนื่องจากพื้นที่สูงชันและ
14) เน้นการทางานเชิงรุกในการสารวจ
ทุรกันดาร และ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และตรวจสอบผู้ทากินในพื้นที่ป่า โดย
มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายก่อนที่ราษฎรจะมา
3) ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน เนื่องจากงบ แจ้งชื่อตกหล่น
ปกติมีจานวนจากัด
4) ขาดแคลนวิทยุสื่อสารกาลังส่งที่สูงติดต่อได้ไกล และ
เครื่อง GPS ทีท่ ันสมัยและมีความแม่นยาของจุดพิกัด
5) ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นของพืน้ ที่ถือครอง และใช้
ประโยชน์ในที่ดินต้องใช้เวลาในการสืบค้นให้ชัดเจนก่อน
เข้าปฏิบัติการ
6) พื้นที่บางแห่งถูกครอบครองโดยนายทุน และให้
ราษฎรมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541
ยืนยันการใช้สิทธิตามเดิม

20 เม.ย. 61

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
……………………………………………
……………………………………………
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
……………………………………………
ดาเนินการได้
1. ด้วยอุทยานแห่งชาติตาดโตนได้
ดาเนินการตามนโยบายของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดาเนิน
การรวบรวมข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ซึ่งได้ดาเนินการสารวจ
แล้ว จานวน 445 ราย จานวน 576
แปลง เนื้อที่ประมาณ 13,064.50 ไร่
และได้รับแจ้งพื้นที่ทากินตกหล่นของ
ราษฎร จานวน 152 ราย จานวน 190
แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,757 ไร่ ทั้งนี้
การดาเนินการสารวจข้อมูลแปลงที่ดินที่
มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นเสมือนการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ทากินในพื้นที่ป่าและ
จะทาให้ไม่มีราษฎรที่ตกหล่นอีก ต่อไป

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 7
(นครราชสีมา)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0917.1/2898 ลว.
27 เมษายน 2561

สานักบริหาร 20 เม.ย. 61
พื้นที่อนุรักษ์ที่
7
(นครราชสีมา)

- 21 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

15) ประสานจังหวัด เพื่อเข้า
กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ผยู้ ากไร้

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

หนังสือสานัก
อช. ตาดโตน
ดาเนินการได้
1. แต่ยังไม่มีการดาเนินการ เพราะว่าไม่ บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7 ด่วน
มีราษฎรที่อ้างสิทธิ์เป็นผูย้ ากไร้
ที่สุด ที่ ทส
0917.1/2898 ลว.
27 เมษายน 2561
16) หากสารวจแล้วไม่พบตัวผู้ทากินใน
หนังสือสานัก
อช. ตาดโตน
ดาเนินการได้
พื้นที่ ให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ/ 1. เนื่องด้วยอุทยานแห่งชาติตาดโตน มี
บริหารพื้นที่
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตาม
อนุรักษ์ที่ 7 ด่วน
การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ และมี
สาย และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
ที่สุด ที่ ทส
รายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน ร่วมกับ 0917.1/2898 ลว.
ผู้นาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ 27 เมษายน 2561
แนวเขต เป็นการต่อเนื่องอยู่แล้ว
17) สารวจข้อมูลราษฎรทีไ่ ด้รบั การ
หนังสือสานัก
อช. ตาดโตน
ดาเนินการได้
เยียวยาจากผลกระทบของการทวงคืน 1. ปัญหาผลกระทบจากการทวงคืนผืน บริหารพื้นที่
พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันการเยียวยาซ้าซ้อน ป่าฯ ครั้งที่ 6 บริเวณป่าโล่ใหญ่เฉพาะ อนุรักษ์ที่ 7
กับหน่วยงานอื่น
ฝั่งขวา ป่าห้วย ป๊อดแป๊ด ท้องที่ตาบล (นครราชสีมา)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
ท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ รื้อถอน 0917.1/2898
ลว.
สิ่งปลูกสร้าง จานวน 1 หลัง พืชผล
27 เมษายน 2561
อาสินยางพารา อายุน้อยกว่า 3 ปี ได้
ปลูกป่าหยั่งต้นกล้าลงดินโดยใช้ต้นกล้า
ไม้ยางนา จานวน 5,000 กล้า และ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

20 เม.ย. 61

20 เม.ย. 61

- 22 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

18) พิ จารณาขอรับ สนั บ สนุ น การปลู ก
ป่ า แบ บ CSR จากภ าคเอกชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อสร้ างการมี
ส่วนร่วมในการปลูกฟื้ นฟู ป่า พร้อมกั บ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรงบประมาณใน
การปลูกบารุงรักษาอย่างน้อย 5 ปี

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
จัดทาฝายกึ่งถาวร จานวน 1 ฝาย มี
ราษฎร ได้รบั ผลกระทบ จานวน 3 ราย
ซึ่งคณะทางานตามแผนปฏิบัติการทวง
คืนผืนป่าชัยภูมิฯ ได้พิจารณา เห็นชอบ
ในการช่วยเหลือราษฎร จานวน 3 ราย
ที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปยัง
ที่ที่ราชการจัดให้บริเวณป่าห้วยวัวเน่า
เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ท้องที่หมู่ที่ 10
บ้านหนองกวาง ตาบลท่าหินโงม อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นแปลง
คดีที่สิ้นสุดแล้ว
ดาเนินการได้
1. ปั จ จุ บั น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต าดโตน
ได้รับงบประมาณตามโครงการปลูกป่า
ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ โดยบริ ษั ท ปตท.
ส ารวจ และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จ ากั ด
(มหาชน) บนเนื้ อ ที่ ป่ า โล่ ใหญ่ จ านวน
5,000 ไร่ ด าเนิ น การตั้ งแต่ ปี 2556,
2557, 2558 ซึ่งปลูกไม้ป่าท้องถิ่นชนิด
ต่ า งๆ เช่ น ไม้ สั ก ไม้ พ ะยู ง ไม้ ย างนา
ประดู่ แดง หว้า มะค่าโมง เป็นต้น เพื่อ
เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้าลาชีให้
มีความสมบูรณ์ ความหลากหลาย มาก
ยิ่งขึ้น จึงได้มีความต้องการปลูกไม้ป่าให้

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 7
(นครราชสีมา)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0917.1/2898 ลว.
27 เมษายน 2561

อช. ตาดโตน

20 เม.ย. 61

- 23 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

สามารถดาเนินการได้
1. โดยมีการจัดทาโครงการปลูกป่า
จานวน 4 โครงการ

1. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14
(ตาก) ด่วนที่สุด ที่
ทส
0924.103/2506
ลว. 30 เมษายน
2561

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14
(ตาก)

20 เม.ย. 61

2. โดยอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่และ
เตรียมกล้าไม้ สาหรับปลูกป่าฟื้นฟู
โครงสร้างระบบนิเวศต้นน้าภายใต้
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่า อนุรักษ์ที่
เสื่อมสภาพ เนื้อที่จานวน 200 ไร่

2. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0922.1/1894
ลว. 27 เมษายน
2561
3. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) ด่วน

2. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

20 เม.ย. 61

3. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย)

20 เม.ย. 61

ดอกในพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ อันเป็นต้นน้าของ
ลาห้วยชีลอง
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จานวน 110,022 ไร่
เขต 15 – 18/ 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
22 - 24
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการ
มกราคม
ดาเนินงานหลายขั้นตอน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่มี
2561/
ความชานาญ ในการเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ใน
เชียงใหม่
กรณีดาเนินการเอง) ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
2) พื้นที่การดาเนินงานบางแห่งตั้งอยู่ในสภาพภูมิ
ประเทศภูเขาสูงชัน การเข้าไปดาเนินการฟื้นฟูป่าทาได้
ยากลาบาก

ระดับปฏิบัติ
19) จัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานการ
ฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมระบุค่าพิกัดแปลงหรือ
พื้นทีด่ าเนินการแล้ว เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามประเมินผลสาเร็จการ
ดาเนินงาน

3. โดยมีการจัดทาข้อมูลแผนที่พร้อม
พิกัดแปลงดาเนินการปลูกป่า กิจกรรม
ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ จานวน
5,000 ไร่ และกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป

- 24 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
จานวน 3,000 ไร่

20) ประสาน กพร.ทส. ในการทบทวน
และกาหนดนิยายของคาว่า “พื้นที่ป่าไม้
ที่ทวงคืนได้” ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของ
กระทรวงฯ ให้ชัดเจน โดยสื่อสาร
ถ่ายทอดลงสู่พื้นที่ให้เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ที่สุด ที่ ทส
0925.1.02/
1829 ลว. 3
พฤษภาคม 2561
20 เม.ย. 61

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
……………………………………………
……………………………………………
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
……………………………………………
……………………………………………

21) สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ เพาะ
ดาเนินการได้
กล้าไม้เพื่อใช้การดาเนินงานกิจกรรม
1. โดยให้การสนับสนุนการเพาะชากล้า
ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และเป็นการเสริมรายได้ ไม้ แ ก่ ชุ ม ชน ทั้ ง ในและรอบแนวเขต
ให้กับประชาชน
อุทยานแห่งชาติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

1. หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14
(ตาก) ด่วนที่สุด ที่
ทส 0924.103/
2506 ลว. 30
เมษายน 2561
2. โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
2. หนังสือสานัก
หมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนราย ได้
บริหารพื้นที่
โครงการ สสอ. จัดทาเรือนเพาะชา
อนุรักษ์ที่ 12
ชุมชน จานวน 4 หมู่บ้าน
(นครสวรรค์) ด่วน
3. โดยโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษา ที่สุด ที่ ทส
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ด าเนิ น การจั ด ท าการ 0922.1/1894

1. สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14
(ตาก)

20 เม.ย. 61

2. สานัก
บริหารสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

20 เม.ย. 61

- 25 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เพาะกล้าไม้ จานวน 70,000 กล้า ตาม
แผนงานประจาปีงบประมาณ 2561 ได้
ด าเนิ น การเพ าะกล้ าไม้ จ าน วน 7
หมู่ บ้ า นๆละ 10,000 กล้ า ก าลั ง อยู่
ในช่วงดาเนินการกรอกดินเพาะกล้าไม้
เขต 10 – 14/ 1) ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อ ระดับปฏิบัติ
ไม่สามารถดาเนินการได้
12 – 13 ก.พ. จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการ
22) จัดทาคู่มือการดาเนินงานจัดซือ้ จัด 1. เนื่องจากการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
2561/
ดาเนินงานหลายขั้นตอน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขาด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อุดรธานี
ความชานาญในการเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง จึงเกิด 2560 และอบรมชี้แจงทาความเข้าใจกับ พ.ศ.2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ดาเนินการ
และพันธุ์พืช ควรเป็นผู้จัดทาในภาพรวม
(2) พื้นทีป่ ลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทเี่ สื่อมสภาพบางแห่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ของกรม เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็น
มีสภาพเป็นภูเขาสูงชันและทุรกันดารทาให้การเข้าถึง
แนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ สานักบริหารพื้นที่
แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลาบาก โดยเฉพาะฤดู
อนุรักษ์ 8 (ขอนแก่น) ได้เชิญวิทยากรจาก
ฝน
สานักงานคลังจังหวัดมาให้ความรู้แนะนา
และตอบข้อซักถามในเรื่องดังกล่าว
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จานวน 207,000 ไร่
เขต 1 – 5
1) จังหวัดยังขาดความเข้าใจแนวทางการดาเนิน
ระดับปฏิบัติ
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
และ9/ 14 โครงการจัดที่ดินให้ผยู้ ากไร้ โดยเฉพาะประเด็นการชาระ 23) รายงานผลการดาเนินงานตาม
……………………………………………
15 ธันวาคม
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้พนื้ ที่ป่าของกรมป่าไม้
เป้าหมายตัวชี้วัดด้านการจัดการพืน้ ที่ป่า ……………………………………………
2560/ราชบุรี 2) หน่วยงานยังไม่มีการลงข้อมูลพิกัดพื้นที่เป้าหมายโครงการ ไม้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
และเพชรบุรี
จัดที่ดินให้ผยู้ ากไร้ และโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าในแผนที่
เพิ่มเติมในประเด็นผลการดาเนินการ
……………………………………………
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งประเทศ
และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานตาม ……………………………………………
เป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจ
ราชการอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

-

20 เม.ย. 61

ลว. 27 เมษายน
2561

หนังสือสานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น)
ด่วนที่สุด ที่ ทส
0918.104/2076
ลว. 27 เมษายน
2561

20 เม.ย. 61

- 26 เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ
24) ส่งข้อมูลพิกัดแผนที่ขนาด 1 :
4,000 ของพื้นที่เป้าหมายโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น การจัด
ที่ดินให้ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการปลูกป่า
เป็นต้น ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจ
ติดตามต่อไป
ข้อสั่งการ จานวน 24 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
……………………………………………
……………………………………………
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
……………………………………………
……………………………………………
สามารถดาเนินการได้ 19 ข้อ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

