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การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) 

 

 

 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามครั้งที่ 1 (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) 
1. ประเภท 1 :  การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 
                  1.1 ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
                        1.1.3 จดัหาที่ท ากินให้ชุมชน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 วันที่ 16-17 
ก.ย. 2563 ณ จ.นครปฐม 

1) การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
ของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ   
ป่าชายเลน 

1) ให้น าพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรคงสภาพป่า 
จัดท าเป็ น เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ    
หากมีพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้
ผนวกเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่
ที่ติดกับชุมชนให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน 

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการผนวก
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่ที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้และ
ด าเนินการกันพ้ืนที่ภาระผูกพัน หรือพ้ืนที่ที่มีการทับซ้อนกับ
พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือท า
ประโยชน์ออกจากพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่เตรียมการผนวกอุทยาน
แห่งชาติ จ านวน 70 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 2,393,256.80 ไร่  
 
 

 
 
 

หนั งสื อส านั ก อุทยาน
แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0910 .602/1045   
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 

 รวม 1   

เอกสารแนบ 2 (อส.) 
 

.ด าเนินการได้. อยูร่ะหว่างด าเนินการ ..ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ 

 



- 2 - 
 

 

 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามรอบที่ 1  
ประเภท 1 :  การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 
ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      
1.1 การติดตามเร่งรัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรตามพระราชกฤษฎีกาท่ีก าหนดให้ราษฎรอยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ 
1) เขต 6 ๘ 13 วันที่ 

9  - 10  และ 22 
มีนาคม 2564  

2) เขต 3 4 14 วันที่ 
8 - 9 15 มีนาคม 
2564  

3) เขต 1 11 12    
   8 - 9 15 มีนาคม    
   2564 

2) การตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ราษฎรต้องด าเนินการภายใต้  
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ล าดับรองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ใน เบื้ องต้น อส. ได้มีหนั งสือ  
แจ้ง สบอ. ให้คัดเลือกหมู่บ้านที่      
ไม่มีปัญหาขอบเขตพ้ืนที่ ท าการ
รั ง วั ด ฝั ง ห ลั ก เข ต ก า ห น ด       
เขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือ
เป็ น การเตรี ยมความพร้ อม       
ในการจัดท าแผนที่ ประกอบ   
พระราชกฤษฎีกา 

2) ให้ สบอ.1-16 ตรวจสอบพ้ืนที่
ตามเป้าหมายที่ส ารวจไว้แล้ว เพ่ือเก็บ
ข้ อ มู ล รายละ เอี ย ด ขอ งราษ ฎ ร       
แต่ละชุมชนโดยเฉพาะหมู่บ้านที่มี
ความพร้อม หากกฎหมายล าดับรอง
ประกาศใช้จะสามารถด าเนินการได้
ทันท ี
 

 
 

 สรุปสาระส าคัญ 
- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) รายงานผล  
การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะท าการ
รังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์   
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการครอบครอง
ที่ดิน ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เพ่ือรับทราบ
และให้ความเห็นชอบในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. ท้องที่จังหวัดนครนายก 
       - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
   2. ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี 
       - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
       - อุทยานแห่งชาติทับลาน 
   3. ท้องที่จังหวัดสระแก้ว 
       - อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
       - อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
   ซึ่งได้ส่งรายงานผลการด าเนินการให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 
ที่ ทส 911.203/2097 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน.2564  
 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

.ด าเนินการได้. อยูร่ะหว่างด าเนินการ ..ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี มีการประชาสัมพันธ์
กับราษฎร เรื่องแนวเขตในการท ารังวัดและเครื่องหมาย       
แนวเขตที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรีและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0958.1/1404 ลงวันที่ 
2 มิถุนายน 2564 
 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2.(ศรีราชา).มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของราษฎรตามพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดให้
ราษฎรอยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ได้ด าเนินการจัดการประชุม
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะ  
ท าการรังวัดฝังหลักเขต ก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ 
ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ 
เรียบร้อยแล้ว 
   ส าหรับการติดตามเร่งรัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ราษฎรอยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ อยู่ระหว่างรอกฎหมาย
ล าดับรอง ขณะนี้ได้ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย   
ฝังหลักเขตและอยู่ระหว่างการรังวัดฝังหลักเขตของเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่ 
อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)   
ที.่ทส.0912.105/4099   
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 

2564 และ ที่ ทส.. 
0912.105/4394  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  3.(บ้านโป่ง) มีหมู่บ้านที่มี 
ความพร้อมท าการรังวัดปักหลักเขตก าหนดเขตบริหารเพ่ือ
การอนุรักษ์ จ านวน 13 ป่าอนุรักษ์ 168 หมู่บ้าน โดยใน
ปีงบประมาณ พ .ศ ..2564.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ได้มีค าสั่งที่ 1733/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าทีไ่ปปฏิบัติงานรังวัดและจัดท า 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0913.2/5813 ลงวันที ่
2 มิถุนายน 2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   เครื่องหมายแนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 
จ านวน 7 ป่าอนุรักษ์ 33 หมู่บ้าน 
 

 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี อยู่ระหว่าง
การด าเนิ นการออกกฎหมายล าดั บรองและระเบี ยบ            
ที่ เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
สบอ. 3.สาขาเพชรบุรี.ได้ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่ไม่มี
ปัญ หาขอบเขต พ้ืนที่ แล้ ว  และขณ ะนี้ อยู่ ระหว่างการ
ด าเนินงานรังวัดฝังหลักก าหนดเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์    
ในพ้ืนที่ เป้าหมายป่าอนุรักษ์ในส่วนที่รับผิดชอบ จ านวน 5      
ป่าอนุรักษ์ ระยะทางรวม 202.6000 กิโลเมตร รายละเอียด
ดังนี้ 
   1. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 15 หมู่บ้าน/ระยะทาง
48.9000 กิโลเมตร   
   2. อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 14 หมู่บ้าน/ระยะทาง 
70.6000 กิโลเมตร  
   3. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 2 หมู่บ้าน/ระยะทาง 63.4000 
กิโลเมตร  
   4. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 3 หมู่บ้าน/ระยะทาง 
19.6000 กิโลเมตร  
   5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอ า 1 หมู่บ้าน/ระยะทาง 0.1000 
กิโลเมตร  

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0913.2/2201 ลงวันที ่
2 มิถุนายน 2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) รายงานว่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ ทส 0906.507/2122 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาสัตว์ป่า หัวหน้าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ตรวจสอบหมู่บ้านที่ได้ด าเนินการส ารวจการ
ถือครองที่ดินของราษฎรเสร็จสิ้น โดยให้คัดเลือกเฉพาะ
หมู่บ้านที่มีความพร้อม ไม่มีขอบเขตพ้ืนที่ท ากินหรืออยู่อาศัย 
ที่ได้ก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ หรือเขตส ารวจ 
แล้วท าการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับราษฎรและผู้น าชุมชน 
ก าหนดเป็นพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายในการน าเขตบริหารเพ่ือ
การอนุรักษ์หรือเขตส ารวจ มาท าการรังวัดฝังหลักเขตก าหนด
เป็นเขตบริหาร เพ่ือการอนุรักษ์เตรียมความพร้อมในการ
จัดท าเป็นแผนที่ประกอบพระราชกฤษฎีกา ก าหนดโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่
กฎหมายก าหนดโดยให้จัดเรียงหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อม
ก่อน – หลัง เฉพาะหมู่บ้านที่จะสามารถด าเนินการได้ และให้
น าผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมดังกล่าว 
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการครอบครอง
ที่ดิน ส านักบริหารที่อนุรักษ์หรือสาขา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพ่ือพิจารณาการด าเนินการต่อไป  
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี)  
ที่  ทส 0914.1/3768   
ลงวันที่  19 พฤษภาคม 
2564 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) รายงาน
ว่าหมู่บ้านที่มีความพร้อม หากกฎหมายล าดับรองประกาศใช้
จะสามารถด าเนินการได้ทันที มีดังนี้ 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ที่ 5 
(นครศรีธรรมราช) 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   ท้องที่จังหวัดกระบี่ 
   1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
       - บ้านเจ๊ะหลี เนื้อที่ 28-2-1 ไร่ 
   2. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
       - บ้านหินราว เนื้อที่ 113-2-73 ไร ่
   3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา 
       - บ้านเขายิงหมี เนื้อที่ 1024-0-14 ไร่ 
       - บ้านคลองยาใต้ เนื้อที่ 34-0-91 ไร ่
       - บ้านหาดถั่ว เนื้อที่ 218-0-83 ไร ่
       - บ้านทับเที่ยง เนื้อที่ 90-2-32 ไร ่
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 
       - บ้านร่าหมาด เนื้อท่ี 32-2-18 ไร ่
   ท้องที่จังหวัดตรัง 
   1. อุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า 
       - บ้านช่อง เนื้อที่ 870-2-76 ไร่ 
       - บ้านน้ าผุด เนื้อที่ 1,323-3-84 ไร ่
       - บ้านท่ามะปราง เนื้อที่ 112-0-04 ไร่ 
       - บ้านล าช้าง เนื้อที่ 505-0-16 ไร ่
   2. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
       - บ้านนาบ่อ เนื้อที่ 549-2-64 ไร ่
   ท้องที่จังหวัดพังงา 
   1. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 
       - บ้านกลาง เนื้อที่ 683-1-04 ไร ่
    

ที่  ทส 0915.1/5453 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

     2. อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
       - บ้านขนิม เนื้อที่ 1,127-2-4 ไร ่
3. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
       - บ้านท่าด่าน เนื้อที่ 0-0-33 ไร่ 
   4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
       - บ้านมอแกน เนื้อที่ 6-0-78 ไร่ 
   5. อุทยานแห่งชาติแหลมสน 
       - บ้านสวนใหม่ เนื้อที่ 12-0-46 ไร ่
       - บ้านเตรียม เนื้อท่ี 283-1-51 ไร ่
   6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าตกสองแพรก (โตนปริวรรตเดิม) 
       - บ้านต าหนอน เนื้อท่ี 9-2-26 ไร ่
   ท้องที่จังหวัดสตูล 
   1. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
       - บ้านเกาะอาดัง เนื้อที่ 50-0-03 ไร ่
       - บ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เนื้อที่ 72-1-51 ไร่ 
       - บ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เนื้อที่ 72-1-51 ไร่ 
 

 

   

- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ด าเนินการ
คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินและผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาผลแล้วตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ 2 แห่ง คือ 
   1. อุทยานแห่งชาติบางลาง จ านวน 6 หมู่บ้าน 
   2. อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว จ านวน 7 หมู่บ้าน 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี  
ที ่ทส 0960.103/2295  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ได้สั่งการให้
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ราษฎรอยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ด าเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่ส ารวจไว้แล้ว และได้คัดเลือก
หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาขอบเขตพ้ืนที่ เพ่ือท าการรังวัดฝังหลัก
เขตก าหนดเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแผนที่ประกอบพระราชกฤษฎีกา 
รายงานให้กรมอุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืช     
ทราบแล้ว 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0917.1/4643 ลงวันที่ 
2 มิถุนายน 2564 
 

   - ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่ด าเนินการส ารวจการครอบครองที่ดิน (อส .3)  
ตามแนวทางการแก้ ไขปัญ หาที่ ดิ นของราษฎรใน เขต          
ป่าอนุรักษ์ ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) มี
จ านวน 14 ป่าอนุรักษ ์193 หมู่บ้าน 8,994 ราย 15,084 แปลง 
รวมเนื้อที่ 177,481.4748 ไร่ 
   2..พ้ืนที่ตามข้อ 1. ที่ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา  
ผลการส ารวจการครอบครองที่ ดิน (อส .6) และผ่านการ
พิจารณาผลการส ารวจการครอบครองที่ดิน ระดับ สบอ . 
เรียบร้อยแล้ว และเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมด าเนินการ
รังวัดและจัดท าเครื่องหมายแนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ 
จ านวน 12 ป่าอนุรักษ์ 45 หมู่บ้าน 1,380 ราย 2,124 แปลง 
21,629.5489 ไร่  รวมระยะทาง เขตบริหาร 401.53 
กิโลเมตร ประกอบด้วย 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 
ที ่ทส 0918.104/2478    
ลงวันที่.30.เมษายน 
2564 และ ด่วนที่สุด  
ที.่ทส.0918.104/3022  
ลงวันที่.2.มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

           1).อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 5 หมู่บ้าน 92 ราย 
94 แปลง เนื้อที่ 987.4150 ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
30.33 กิโลเมตร 
        2).อุทยานแห่งชาติภูเรือ 2 หมู่บ้าน 73 ราย 107 
แปลง เนื้อที่ 1,192.5596 ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
24.65 กิโลเมตร 
        3).อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 4 หมู่บ้าน 308 
แปลง เนื้อที่  2,425.62 ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
39.44 กิโลเมตร 
        4).เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 6 หมู่บ้าน 
119 ราย 121 แปลง เนื้อ 777.62 ไร่รวมระยะทางเขต
บริหารฯ 40.46 กิโลเมตร 
        5).เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 2 หมู่บ้าน 404 ราย 
1,012 แปลง เนื้อที่  12,047.24 ไร่ รวมระยะทางเขต
บริหารฯ 122.03 กิโลเมตร 
        6).อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 2 หมู่บ้ าน 93 ราย    
97 แปลง เนื้อที่ 1,383.25 ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
29.73 กิโลเมตร 
        7).อุทยานแห่งชาติภูเวียง 9 หมู่บ้าน 75 ราย 93 
แปลง เนื้อที่  640.7918 ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
31.85 กิโลเมตร 
        8).อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 6 หมู่บ้าน 77 ราย 92 แปลง 
เนื้อที่ 528.1583.ไร่.รวมระยะทางเขตบริหารฯ 27.68 
กิโลเมตร 
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        9) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า 1 หมู่บ้าน 33 ราย 
38 แปลง เนื้อที่ 484.58.ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
8.25 กิโลเมตร 
        10) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง.1.หมู่บ้าน.5.ราย.6.แปลง 
เนื้อที่ 3.7431 ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 0.64 กิโลเมตร 
        11) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 4 หมู่บ้าน 61 ราย 
63 แปลง เนื้อที่ 351.3580.ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
22.32 กิโลเมตร 
        12) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์.3.หมู่บ้าน 78 ราย 
93 แปลง เนื้อที่ 807.2131.ไร่ รวมระยะทางเขตบริหารฯ 
24.16.กิโลเมตร 
   ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุมัติ
แผนงานรังวัดและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกมาด าเนินการ
รังวัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 
 

   

   -.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รายงานว่า ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ มีหมู่บ้านเป้าหมายที่ด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน.-.ห้วยส าราญ รวม 23 หมู่บ้าน 
2,139.ราย.2,613.แปลง.จ านวนเขตส ารวจ.91.เนื้อที่ 
20,109 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา และได้ด าเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่ตามเป้าหมายที่ส ารวจไว้แล้ว เพ่ือเก็บข้อมูลรายละเอียด 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ท่ี 9 
(อุบลราชธานี) ที่ ทส 
0919.102/3978  
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564 และ ด่วนที่สุด  
ที.่ทส.0919.102/4360 

   

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 
ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   

ของราษฎรแต่ละชุมชน ในการจัดท าขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือรังวัด
ฝังหลักเขตก าหนดเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแผนที่ประกอบพระราชกฤษฎีกา 
หากกฎหมายล าดับรองประกาศใช้ จะสามารถด าเนินการได้
ทันที ประกอบด้วย 
   1. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 
20 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 6,228 ไร่ 
   2. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว.จังหวัดยโสธร.จ านวน.         
8.หมู่บ้าน เนื้อท่ี 11,514 ไร่ 
   3. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 11,517 ไร่ 
   4. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ .จังหวัดมุกดาหาร.จ านวน     
8 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 22 ไร่ 
   5. อุทยานแห่งชาติภูผายล.จังหวัดอ านาจเจริญ.จ านวน 
18 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 21,506 ไร่ 
   6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 
7 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 1,951 ไร่ 
   7. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาทิพย์ จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 
12 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 1,714 ไร่ 
   8. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน
7 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 3,097 ไร่ 
   9. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จ านวน 6 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 5,671 ไร่ 
   

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   

   10. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
จ านวน 14 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 10,973 ไร่ 
   11. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 5 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 4,657 ไร่ 
   12. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
25 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 13,390 ไร่ 
   13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 7 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 12,005 ไร่ 
   14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 10 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 3,777 ไร่ 
   15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 5 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 685 ไร่ 
   16. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก -ยอดมน จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 18 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 1,786 ไร่ 
   17. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 23 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 14,568 ไร่ 
   รวม 202 หมู่บ้าน เนื้อท่ี 125,761 ไร่ 
 

 

   

-.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  10 (อุดรธานี) รายงานว่า 
คณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจครอบครองที่ดิน ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก
หมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการรังวัดฝังหลัก
ก าหนดเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ หมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 
(อุดรธานี) ที่ ทส 
0920.105/ 
3151 ลงวันที่ 1  
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   

จ านวน 5 พ้ืนที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย   
   1. อุทยานแห่งชาติภูพาน ท้องท่ี จ.สกลนคร 
   2. อุทยานแห่งชาติภูผายล ท้องที่ จ.สกลนคร จ.นครพนม 
   3. อุทยานแห่งชาติภูเหล็ก ท้องที่ จ.สกลนคร จ.อุดรธานี 
   4. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า ท้องที่ จ.หนองบัวล าภู 
   5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ท้องที่ จ.บึงกาฬ 
 

มิถุนายน 2564  และ 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0920.105.105/ 
3189  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
 

   

-.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) รายงานว่า 
หมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด.259.หมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการรังวัดและจัดท าเครื่องหมายเขตบริหารเพ่ือการ
อนุรักษ์ จ านวน 171 หมู่บ้าน คงเหลือ 88 หมู่บ้าน โดยการ
ได้รับความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ส ารวจการครอบครองที่ดิน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 11 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 
(พิษณุโลก)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0921.104/4129    
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
 

   

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) ได้ด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการ
ครอบครองที่ ดิ น  ส านั กบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์  ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบ จ านวน 3 จังหวัด (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และ
อุทัยธานี) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความ
พร้อมที่จะท าการรังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือ
การอนุรักษ์  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนที่
ประกอบพระราชกฤษฎีกาก าหนดโครงการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 
(นครสวรรค์) ด่วนที่สุด   
ที่ ทส 0922.1/2293   
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   

ณ ห้องประชุมดรุพันษ์พิทักษ์ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
12.โดยน าเสนอผลการส ารวจการครอบครองที่ดินของ
ราษฎรมีความรับผิดชอบของส านักฯ จ านวน 7 ป่าอนุรักษ์ 
52 หมู่บ้าน 2,725 ราย 4,242 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 
48,767-3-45.ไร่.ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก
หมู่ บ้ าน เป้ าหมายที่ มี ค วามพร้อม ในการด า เนิ น การ  
ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจถือครองที่ดิน    
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะท าการฝังหลักเขต ก าหนด   
เป็ น เขตบริห าร พ้ืนที่ อนุ รักษ์ ใน พ้ื นที่ รับผิ ดชอบของ       
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12.จ านวน 7 ป่าอนุรักษ์ 30 
หมู่บ้าน.1,515.ราย.62.เขตส ารวจ.เนื้อที่รวมประมาณ 
24,845-2-40.ไร่ และได้รายงานผลการคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะท าการฝังหลักเขตก าหนด    
เป็นเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน  
การจั ดท าแผนที่ ป ระกอบพระราชกฤษฎี กาก าหนด     
โค รงก าร เกี่ ย วกั บ ก ารอนุ รั กษ์ ท รั พ ย าก รธรรม ช าติ             
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ตาม
หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ด่วนที่สุด 
ที่ ทส 0922.4/798 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง 
การแก้ ไขปั ญ ห าที่ ดิ น ขอ งราษ ฎ รใน เขตป่ าอนุ รั กษ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   

- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้เสนอหมู่บ้านที่    
มีความพร้อมในการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา จ านวน   
7 ป่าอนุรักษ์ ดังนี้ 
   ท้องที่จังหวัดแพร่ 
   1. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง.จ านวน 6 หมู่บ้าน 136 ราย 
66 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 1,120.1750 ไร่  
   2. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย.จ านวน 14 หมู่บ้าน 169 ราย 
42 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 667.0275 ไร่ 
   3. อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน จ านวน 3 หมู่บ้าน 74 ราย 
44 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 265.4750 ไร่ 
   ท้องที่จังหวัดน่าน 
   1. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จ านวน 8 หมู่บ้าน 559 ราย 
875 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 7,087.5325 ไร่  
   2. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ านวน 8 หมู่บ้าน 237 ราย 
276 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 2,314.4500 ไร่  
   3. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ านวน 7 หมู่บ้าน 200 ราย 
111 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 1,638.6775 ไร่  
   4. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา.จ านวน 12 หมู่บ้าน 1,599 ราย 
261 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 27,658.6600 ไร่ 
   และกรมอุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ า และพันธุ์ พื ช  ได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนกลางด าเนินการรังวัด และจัดท า
เครื่องหมายเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) จ านวน 
4 ป่าอนุรักษ์ ดังนี้ 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที ่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)    
ที.่ทส.0923.204/5037  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   

  ท้องที่จังหวัดแพร่ 
   1. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย.จ านวน 14 หมู่บ้าน 169 ราย 
42 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 799.5275 ไร่ 21.7502 กิโลเมตร 
   ท้องที่จังหวัดน่าน 
   1. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จ านวน 8 หมู่บ้าน 562 ราย 
81 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 7,087.5325 ไร่ 130.9822 
กิโลเมตร 
   2. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ านวน 8 หมู่บ้าน 237 ราย 
94 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 2,314.4075 ไร่ 68.1572 
กิโลเมตร  
   3. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ านวน 9 หมู่บ้าน 726 ราย 
92 เขตส ารวจ เนื้อท่ี 9,607.99 ไร่ 205.6589 กิโลเมตร  
 

 

   

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) รายงานว่า.เนื่องจาก
การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติในการถือครองที่ดินจะต้องมี
ประกาศใช้กฎหมายล าดับรอง เพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดท าข้อมูลแนวเขตบริหารเพ่ือ
การอนุรักษ์ เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนที่
ประกอบพระราชกฤษฎีกาไว้แล้ว ตามแผนปฏิบัติ งาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 
   1. อุทยานแห่งชาติรามค าแหง จ.สุโขทัย 
   2. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
   3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม จ.สุโขทัย 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 
(ตาก) ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0924.103/2707   
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   
   4. อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก 
   5. อุทยานแห่งชาติแม่วะ จ.ตาก 
 

 

   

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้รายงานผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. อุทยานแห่งชาติขุนแจ ได้ด าเนินโครงการปลูกป่าใน
รูปแบบวนเกษตรอินทรีย์ชุมชน พ้ืนที่อุทยานฯ โดยส่งเสริม 
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะม่วง 
อโวคาโด แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
   2. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้ด าเนินโครงการส ารวจที่
อยู่อาศัยและที่ท ากินของราษฎรในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ดอยหลวง ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรใน
พ้ืนที่ ป่ าอนุ รักษ์ จ านวน  93 หมู่ บ้ าน  มี พ้ื นที่ ทั้ งหมด 
83,257.9537 ไร่ 112,760 แปลง มีราษฎรมาเข้าร่วม
โครงการจ านวน 7,673 ราย โดยในขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังกล่าวได้มีราษฎรและผู้น าแต่ละชุมชนเข้าร่วมบูรณาการ
ปฏิบัติงาน 
 

หนังสือส านักบริหาร 
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 
(เชียงราย) ที่ ทส 
0925.1.02/2084  
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 
 

   

- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการ
ครอบครองที่ดิน ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) 
ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม ไม่มีปัญหาเรื่อง
ที่ดิน  และคาดว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขมากที่สุด    
น าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการ 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0926.23/4375     
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
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ครอบครองที่ดิน ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบด าเนินการรังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็น
เขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
ผลการประชุมมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ผ่านมติความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการพิจารณาผลส ารวจการครอบครองที่ดิน 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ในการก าหนดเป็น 
หมู่บ้านเป้าหมายที่จะด าเนินการรังวัดและจัดท าเครื่องหมาย
เขตบริหารเพ่ื อการอนุ รักษ์  จ านวน  7 พ้ื นที่ ป่ าอนุ รักษ์            
46 หมู่บ้าน 710 เขตส ารวจ เนื้อที่ประมาณ 23,040 ไร่       
และค าสั่ งกรม อุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า  และพันธุ์ พื ช            
ที่ .1733/2564 ลงวันที่ .23.เมษายน.พ .ศ ..2564.เรื่อง              

ให้ เจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติงานรังวัดและจัดท าเครื่องหมาย       
แนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์  ประจ าปี งบประมาณ   
2564.ให้ เจ้ าห น้ าที่ ม าด า เนิ น ก าร รั ง วั ด แ ล ะจั ด ท า  
เครื่องหมายแนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ ในปีงบประมาณ             
พ.ศ..2564.แล้ว.จ านวน.5.พ้ืนที่ป่าอนุรักษ.์ได้แก่ 
  1. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
  2. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
  3. อุทยานแห่งชาติผาแดง 
  4. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 
  5. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
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เขต 6 ๘ 13 
วันที่ 9 - 10 และ 22  
มีนาคม 2564 

3) การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ราษฎรต้องด าเนินการภายใต้
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ล าดับรองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ในเบื้องต้น อส. ได้มีหนังสือแจ้ง 
สบอ. ให้คัดเลือกหมู่บ้านที่ไม่มี
ปัญหาขอบเขตพ้ืนที่ ท าการรังวัด 
ฝังหลักเขตก าหนดเขตบริหาร
เพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
แผนที่ประกอบพระราชกฤษฎีกา 

 

3) ให้ อส.ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพ่ือเรียนให้ทราบถึงการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย
และท ากินของราษฎรใน เขตป่ า
อนุรักษ์ในจังหวัดนั้นๆ และส าเนา 
ให้ สนง.ทสจ. ทราบ 

 

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
 

- ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้รายงานว่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  ทส 
0906.507/2122 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์สาขา ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการส ารวจการครอบครองที่ดิน โดยการแต่งตั้ง
จากผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล รวมทั้ง
ประสานการสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าหนด โดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทน
จังหวัดจากหน่วยงานต่างๆ ภาคประชาชน และมีผู้อ านวยการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด       
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย 
 

 
 
 
 

หนังสือส านักฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์   
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0906.103/1950   
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2564 

   

- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) รายงานว่า การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎร ต้องด าเนินการภายใต้พระราช 
กฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ล าดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 121 ในพื้นที่ 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 
(ปราจีนบุรี) ที่ ทส 
0911.203/2097  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 
 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 
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ภาคกลาง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ยังไม่
คลี่คลาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมสัมนาการรับฟัง 
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖2 มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และ
ร่างกฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบัญญั ติ สงวน        
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๑๒๑ ทั้ง ๘ ฉบับได้ 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) จึงได้มีประกาศถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ที่ท าการ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์   
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองประกอบ
พระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายต่อไป 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 
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   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎรธานี) ได้สั่งการให้
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
ในสังกัด 23 ป่าอนุรักษ์ ด าเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นและ
น าผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะท า
การรังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์เสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการครอบครองที่ดิน 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ .4.ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง พิจารณาให้ เห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีจ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีความ
พร้อมที่จะท ารังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการ
อนุรักษ์ ทั้งสิ้น จ านวน 133 หมู่บ้านราษฎร จ านวน 8,365 ราย 
เขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์และเขตส ารวจ จ านวน 1,263 เขต 
เนื้อที่ 91,750-3-79 ไร่ ระยะทางประมาณ 2,142 กิโลเมตร 
ซึ่งหากกฎหมายล าดับรองมีผลบังคับใช้ก็จะได้น าข้อมูล      
ผลการส ารวจรังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการ
อนุ รักษ์  ดั งกล่ าว มาจัดท าร่างแผนที่ ประกอบพระราช 
กฤษฎีกาก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามมาตรา 64 แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
และมาตรา 121 แห่ง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 ได้ทันที ซึ่งในท้องที่จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
จ านวน.9.แห่ง มีจ านวนหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่    
จะด าเนินการรังวัดฝังหลักเขตก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือ   
การอนุรักษ์ทั้งสิ้น จ านวน 65 หมู่บ้าน ราษฎร จ านวน 2,784 
ราย 3,826 แปลง เนื้อที่ 28,899-0-44 ไร่ รวมเขตบริหาร 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนทีอ่นุรักษ์ท่ี 4  
(สุราษฎรธ์านี)  
ที่ ทส 0914.1/3768 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
 



- 22 - 
 

 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   เพ่ือการอนุรักษ์ และเขตส ารวจ 436 เขต ระยะทางประมาณ 
712 กิโลเมตร ข้อมูลผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข 
ปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ทั้งหมด ได้แก่จ านวน
พ้ืนที่ที่ราษฎรได้มาแจ้งการครอบครองที่ดิน จ านวนราษฎรที่
ได้รับการตรวจสอบ และบริหารจัดการพ้ืนที่ จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการรังวัดฝังหลักเขต
ก าหนดเป็นเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ และจ านวนพ้ืนที่
เป้าหมายในการด าเนินการปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและ 
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ที่ราษฎรได้มาแจ้งการครอบครองที่ดิน
ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (ร้อยละ 20 
ของจ านวนพ้ืนที่ครอบครอง ) ได้ประสานแจ้งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือทราบ และ
น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ทราบแล้ว 
 

 

เขต 14 4 3 
วันที่ 8 - 9 และ 15 
มีนาคม 2564 

4).ขาดอัตราก าลั งเจ้าหน้าที่
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ใน
การน าข้อมูลรูปแปลงการถือ
ครองที่ดินของราษฎรที่ได้จาก
ก ารส า รวจ  ม า เข้ าสู่ ร ะบ บ
โปรแกรมเพ่ือให้ ได้รูปแปลง
ที่ดิน มาใช้ประกอบเป็นข้อมูล
ในการการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของราษฎรตามพระราช 

4).อส . ควรมีการประเมินหน้ าที่
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
จ านวนบุคลากรทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งจัดท ากรอบ
อัตราก าลังเพ่ือให้ เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
-.ส านักบริหารงานกลาง รายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการก าหนดต าแหน่งส าหรับเจ้าหน้าที่
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เป็นต าแหน่งพนักงานราชการ 
ต าแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 
สรุปได้ดังนี้ 
          

 
 
 
หนังสือส านักบริหาร 
งานกลาง ด่วนที่สุด     
ที.่ทส.0901.302/5364  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

 กฤษฎีกาที่ก าหนดให้ราษฎรอยู่
อาศัยในเขตป่ าอนุ รักษ์  ซึ่ งมี
พ้ืนที่ เป้าหมายที่จะด าเนินการ
จ านวนมาก 

 

         1. ต าแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ที่ได้รับการ    
จัดจ้างแล้ว จ านวน 43 อัตรา 
        2. ต าแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ที่อยู่ระหว่าง
การจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 25 อัตรา 
         3. ต าแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการของบประมาณในการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 100 อัตรา  
โดยได้ด าเนินการก าหนดต าแหน่งให้กับหน่วยงานส่วนกลาง 
และหน่ วยงานส่วนกลางที่ ตั้ งอยู่ ในภูมิภาคตามความ
เหมาะสมของภารกิจ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติเงินงบประมาณ
เพ่ือจัดจ้างพนักงานราชการ ส านักงบประมาณจะเป็น         
ผู้พิจารณา 
 

 

   - ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ รายงานว่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตั้งกรอบให้มี เจ้าหน้าที่
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ทุกส านักพ้ืนที่อนุรักษ์ อย่างน้อย
ส านักละ 1 อัตรา โดยบริหารจากงบประมาณที่ได้รับใน     
แต่ละปีงบประมาณ 

หนังสือส านักฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์   
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0906.103/1950    
ลงวันที่ 22 มิถุนายน  
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

เขต 1 11 12 
วันที่ 23 – 24 มีนาคม 
2564 

5) การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ราษฎรต้องด าเนินการภายใต้
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ล าดับรองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ซึ่งในเบื้องต้น อส. ได้มีหนังสือ
แจ้ง สบอ. ให้คัดเลือกหมู่บ้านมี
ความพร้อมไม่มีปัญหาขอบเขต
พ้ืนที่ ท าการรังวัดฝังหลักเขต 
ก าหนดเขตบริหารเพ่ื อการ
อนุ รักษ์  เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแผนที่
ประกอบพระราชกฤษฎีกา  

 

5) ให้ อส. เร่งรัดกระบวนการจัดท า
กฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
โดยน าผลที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนมาประกอบ 
การตัดสินใจในการจัดท าแนวทาง 
การพิจารณา หรือหลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของราษฎร ที่อยู่อาศัยหรือท ากินใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
- ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่ เป้าหมายที่ส ารวจ เพ่ือเก็บข้อมูลรายละเอียดของ
ราษฎรแต่ละชุมชนที่มีความพร้อมเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
ด าเนินการได้ทันที่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายล าดับรอง 
รายละเอียดตามเอกสารรายงานของส านักบริหารพ้ืนที่
ดังกล่าว 

 
 
หนังสือส านักฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์   
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0906.103/1950    
ลงวันที่ 22 มิถุนายน  
2564 

- กองนิติการ ขอเรียนว่า ในการจัดท ากฎหมายล าดับรองตาม
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ได้มีการก าหนดให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้องเป็นภูมิภาค จ านวน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจาก   
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙ ระลอกสอง 
และระลอกสาม  จึงต้องเลื่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ออกไปโดยไม่มีก าหนด ซึ่งในระหว่างรอการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนังสือกองนิติการ. 
ที.่ทส.0903.2/1619 
ลงวันที ่15 พฤษภาคม 
2564  
 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่  5 (นครศรีธรรมราช) ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมอบหมาย
ให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และส านักบริหาร
พ้ืนที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา น าร่างกฎหมายล าดับรอง
ประกอบพระราชบัญญัติดังกล่าวปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และน าส่งร่างกฎหมาย
ล าดับรองประกอบพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เพ่ือขอความร่วมมือ      
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (www.dnp.go.th) เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองตามล าดับ
ต่อไป 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  8 (ขอนแก่น).รายงานว่า 
หน่วยงานในสังกัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 
ได้ด าเนินการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.ตามขอบเขตงาน  
และภารกิจของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยได้ก าหนด
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้รับจ้างในงานแต่ละประเภท 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 
(ขอนแก่น)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0918.104/3022    
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เตรียมพร้อม  
เข้าร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับรอง 
ประกอบ.พ.ร.บ..อุทยานแห่งชาติ พ.ศ..2562.มาตรา.64 
และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ..2562 มาตรา 
121 (ปัจจุบันได้ เลื่ อนการประชุมไปอย่างไม่มีก าหนด 
เนื่องจากเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)) 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 
ที.่ทส.0920.105/3151  
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 

เขต 5 9 18 
วันที่ 15-16 มีนาคม 
2564 

6).ยั งไม่มีพระราชกฤษฎีกา
ตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎร 
เพ่ือก าหนดให้ราษฎรอยู่อาศัย
ในเขตป่าอนุรักษ ์

6) ให้ อส. พิจารณาหาแนวทางใน
การเปลี่ ยนแปลงงบประมาณใน
กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติของ
ราษฎร เพ่ือก าหนดให้ราษฎรอยู่
อาศัย ใน เขตป่ าอนุ รักษ์  ไป ใช้ ใน
กิ จกรรม อ่ืน มี ค วามจ า เป็ น ห าก
พิจารณาแล้วว่า กิจกรรมดังกล่าวจะ
ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 
 
- ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ รายงานว่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เตรียมความพร้อมให้ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขาทุกสาขา ตรวจสอบ
พ้ืนที่ เป้าหมายที่ส ารวจไว้แล้ว เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน หากกฎหมายล าดับรอง
ประกาศใช้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถ 

 
 
หนังสือส านักฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์   
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0906.103/1678   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 

.ด าเนินการได้ อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

 



- 27 - 
 

 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

  ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งรัดจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และพ้ืนที่
สามารถด าเนินการได้ทันทีหลังจากที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน
หากกรอบระยะเวลาท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการด าเนินงานที่ได้รับ จ านวน 1,000,000 ไร่ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการปรับแผนปฏิบัติงานไปใช้ในกิจกรรม
อ่ืนๆ เช่น อ านวยการ ประชาสัมพันธ์ และค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก ที่มาร่วมด าเนินการพิจารณาผลการส ารวจ
การครอบครองที่ดิน 
 

 

   -.ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่ า พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 
121.แห่ งพระราชบัญ ญั ติ สงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่ า       
พ.ศ. 2562 จ านวน 60 แห่ง เนื้อที่ 1,443,039.0801.ไร่ 
และพ้ืนที่ เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า จ านวน 41 แห่ ง เนื้ อที่ 
274,764.3646 ไร่  ส าห รั บ ป ร ะ เด็ น พิ จ า รณ าก า ร
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในกิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ   
ของราษฎรเพ่ือก าหนดให้ราษฎรอยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์  
ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนที่มีความจ าเป็นนั้น อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ และอยู่ในระหว่าง
การจัดท ากฎหมายล าดับรองประกอบมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) รายงานว่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เตรียมความ
พร้อมให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ .1 - 16.และสาขา       
ทุกสาขา ตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายที่ส ารวจไว้แล้ว เกี่ยวกับ
ข้อมูลคุณ สมบั ติ พ้ื นฐานของราษฎรในแต่ละหมู่ บ้ าน        
หากกฎหมายล าดับรองประกาศใช้กรมอุทยานแห่งชาติ      
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถเร่งรัดจัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน และพ้ืนที่สามารถด าเนินการได้ทันที 
หลังจากที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน หากกรอบระยะเวลาท าให้     
ไม่สามารถ ด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินการงานที่    
ได้รับจ านวน 1,000,000.ไร่ ได้มีการเตรียมความพร้อม     
ในการปรับแผนการปฏิบัติงาน ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน .ๆ เช่น 
อ านวยการ ประชาสัมพันธ์ และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  
ที่มาร่วมด าเนินการพิจารณาผลการส ารวจการครอบครอง
ที่ดิน 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี)  
ที่ ทส 0914.1/3766 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
 

   - ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) อยู่ในขั้นตอน
การด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0922.1/2125  
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

1.2 การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 และผลส าเร็จโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 
เขต 5 9 18 
วันที่ 15-16 มีนาคม 
2564 

7).เป้ าหมาย พ้ืนที่ ป ลู กป่ ามี
ความคลาดเคลื่ อนระหว่าง
ห น่ ว ย ง าน ส่ ว น ก ล า งแ ล ะ
หน่วยงานในพื้นท่ี 

7) สบอ. 1-16.ควรทบทวนและจัดท า 
เป้าหมายการปลูกป่าในพ้ืนที่และ
วางแผนติดตาม ดูแลรักษา โดยอาจ
มีการสุ่มตรวจ เพ่ือเป็นการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานแต่ละพ้ืนที่ 

 
 

-.ส านักบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์ที่  1 (ปราจีนบุรี ) รายงานว่า
โครงการปลูกป่ าและป้องกันไฟป่ า ระยะที่  2 ในความ
รับผิดชอบของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 
เนื้อท่ี 770 ไร่ ด าเนินการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว 330 ไร่ ดังนี้ 
   1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
       - จ านวน 2 แปลง เนื้อท่ี 220 ไร่ 
       - ด าเนินการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว 120 ไร ่
   2. อุทยานแห่งชาติทับลาน 
       - จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 400 ไร่ 
       - ด าเนินการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว 60 ไร่ 
   3. อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
       - จ านวน 3 แปลง เนื้อท่ี 50 ไร่ 
       - ด าเนินการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว 50 ไร่ 
   4. อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
       - จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 100 ไร่ 
       - ด าเนินการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว 100 ไร ่
   (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564) 
 
 
 

 
 

 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 
(ปราจีนบุรี)  
ที่ ทส 
0911.203/2097  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564  
 

 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี รายงานว่ามี
พ้ืนที่ด าเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจ าปี 
2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา.จังหวัดลพบุรี.จ านวน.55.ไร่ 
   2..อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น  จังหวัดสระบุรี จ านวน 
56 ไร่ 
   3. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี จ านวน 61 ไร่ 
   รวมทั้งหมด 172 ไร่ 
 

 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายและข้อมูลกล้าไม้  
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทราบแล้ว      
ตามหนั งสือส านักบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์ที่  2 (ศรีราชา )       
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0912.4/4239 ลงวันที่.12.พฤษภาคม.2564.  
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงาน   
ปลูกป่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2  
(ศรีราชา)   ที่ ทส 
0912.105/4394  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
 

   - ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) รายงานว่า 
  1. การทบทวนและจัดท าเป้าหมายการปลูกป่าในพ้ืนที่ 
      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่  ทส 0904.428/8871 ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2564     
ให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ และสาขา จัดท ารายละเอียด
ข้อมูลโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในความรับผิดชอบ 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4  
(สุราษฎร์ธานี)  
ที่ ทส 0914.1/3766 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ และสาขา ประจ าปี 2564 
(ระยะที่ 2) แยกรายจังหวัดและให้ประสานแจ้งข้อมูลให้
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทราบ 
เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4   
ได้ด าเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลพ้ืนที่ เป้าหมายที่จะ
ด าเนินการปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมค่าพิกัด และข้อมูลการจัดเตรียม
กล้าไม้ ชนิด จ านวน และสถานที่เพาะช ากล้าไม้ ตามแบบ
รายงานข้อมูลพ้ืนที่ เป้าหมายโครงการปลูกป่า/เพ่ิมพ้ืนที่       
สีเขียว ประจ าปี พ .ศ..2564.ภายใต้โครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ .4.รายงานกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมประสานแจ้ง
ข้อมูลให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ทราบแล้ว ปรากฏข้อมูล 
ดังนี้ 
     1.1.ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
290 แปลง เนื้อท่ีรวม 5,611 ไร่ แบ่งเป็น 
            1.1.1 การปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ที่เสื่อมโทรม 
ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 จ านวน 7 แปลง เนื้อท่ี 550 ไร่ 
            1.1.2.การปลู กป่ า ใน พ้ืนที่ ที่ มี ราษฎรมาแจ้ ง      
การครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.26.พฤศจิกายน 
2561 (ร้อยละ 20 ของจ านวนพื้นที่ครอบครอง) จ านวน  
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   238 แปลง เนื้อท่ี 5,061 ไร่  
      1.2.ท้องที่จังหวัดชุมพร พ้ืนที่ เป้าหมายด าเนินการ
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า.ประจ าปี .พ .ศ..2564 
จ านวน 56 แปลง เนื้อท่ีรวม 2,443 ไร่ แบ่งเป็น 
            1.2.1 การปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ที่เสื่อมโทรม 
ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 100 ไร่ 
            1.2.2.การปลูกป่าในพ้ืนที่ที่มีราษฎรมาแจ้งการ
ครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26.พฤศจิกายน 
2561.(ร้อยละ 20 ของจ านวนพ้ืนที่ครอบครอง) จ านวน 
55 แปลง เนื้อท่ี 2,343 ไร่  
   2..การวางแผนติดตามดูแลรักษา/การร่วมตรวจหรือ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานแต่ละพ้ืนที่ 
       2.1.การปลูกป่าด้วยเงินงบประมาณปกติ ตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ /วิธีการ/ 
ขั้นตอน ที่ทางราชการก าหนดไว้แล้ว 
       2.2.การปลู กป่ า ใน พ้ื นที่  ที่ มี ราษฎรมาแจ้ งการ
ครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26.พฤศจิกายน 
2561.ด าเนินการตามแนวทางตามข้อ 2.1 รวมทั้ง ที่ก าหนด 
เพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง เมื่อกฎหมาย
ล าดับรองมีผลบังคับใช้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) รายงานว่า 
มีเป้าหมายการปลูกป่าในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 
971.แปลง เนื้อที่ 4,840.36.ไร่ มีการติดตาม ดูแลรักษา 
และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่
อนุรักษ์ทราบเป็นประจ าทุกเดือน ด าเนินการได้ 642.63 ไร่ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 4,197.73 ไร่ 
 
 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 
(นครศรีธรรมราช)  
ด่วนที่สุด.ที.่ทส 
0915.1/6043       
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 
 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี รายงานว่า
หน่วยงานมีเป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า      
ปี พ.ศ. 2564  
   1..อุทยานแห่งชาติบางลาง ก าหนดเข้าพ้ืนที่เป้าหมาย 
เนื้อท่ี 252.29 ไร่ 
   2..อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว ก าหนดเข้าพ้ืนที่
เป้าหมายเนื้อที่ 261 ไร่ 
   3..เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ก าหนดเข้าพ้ืนที่
เป้าหมายเนื้อที่ 359.95 ไร่ 
   4..เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ก าหนดเข้า
พ้ืนที่เป้าหมายเนื้อท่ี 316 ไร่ 
   5..เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ.ก าหนดเข้าพ้ืนที่ เป้าหมาย      
เนื้อที่ 532 ไร่ 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6  
สาขาปัตตานี  
ที่ ทส 
0960.103/2295  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) รายงานว่าได้
ด าเนินการตรวจติดตามผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า ดังนี้ 
   1. วันที่ 20 เมษายน 2564 ตรวจติดตามการจัดเตรียม
กล้าไม้ของ หน่วยจัดการต้นน้ าล าเจา และตรวจติดตามการ
ส ารวจความต้องการทางด้านต้น ไม้และแหล่ งน้ าของ
ประชาชนของศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่า และป้องกัน
ไฟป่า พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
   2..วันที่  21 เมษายน 2564 ตรวจติดตามการส ารวจ
ความต้องการทางด้านต้นไม้และแหล่งน้ าของประชาชนของ
ศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติไทรทองและตรวจติดตามการจัดเตรียมกล้า
ไม้ของหน่วยจัดการต้นน้ าหลังสัน 
   3. วันที่ 22 เมษายน 2564 ตรวจติดตามการส ารวจความ
ต้องการทางด้านต้นไม้และแหล่งน้ าของประชาชนของศูนย์
ประสานงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติตาดโตนและตรวจติดตามการจัดเตรียมกล้าไม้ของ
หน่วยจัดการต้นน้ าชีลองและหน่วยจัดการต้นน้ าล าปะทาว 
  4..วันที่ 17 พฤษภาคม 2564.ตรวจติดตามการส ารวจ
ความต้องการทางด้านต้นไม้และแหล่งน้ าของประชาชนของ
ศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติทับลานและตรวจติดตามการจัดเตรียม     
กล้าไม้ของหน่วยจัดการต้นน้ าคลองสอง 
    

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนทีอ่นุรักษ์ท่ี 7 
(นครราชสีมา) ด่วนที่สุด 

ที ่ทส 0917.1/4643  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   5..วันที่.18.พฤษภาคม 2564.ตรวจติดตามการส ารวจความ
ต้องการทางด้านต้นไม้และแหล่งน้ าของประชาชนของศูนย์
ประสานงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พื้นที่เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวงและตรวจติดตามการจัดเตรียมกล้าไม้
ของหน่วยจัดการต้นน้ าล าตะคอง 
 

 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  8 (ขอนแก่น) รายงานว่า
ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ปลูกป่าแล้ว ซึ่งมีพ้ืนที่ เป้าหมาย
จ านวน 1,183 แปลง เนื้อท่ีทั้งหมด 3,979.69 ไร่  
   จังหวัดเลย จ านวน 1,053 แปลง เนื้อท่ี 3,074.89 ไร่ 
   1..อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ านวน 7.แปลง เนื้อที่ 
46.01 ไร่  
   2. อุทยานแห่ งชาติภู เรือ .จ านวน .19.แปลง.เนื้ อที่ 
399.98 ไร่  
   3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จ านวน.11.แปลง 
เนื้อท่ี 71 ไร่  
   4..เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ านวน 1,016.แปลง 
เนื้อท่ี 2,557.90 ไร่  
       และได้มีการจัดเตรียมกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่าแบบ
จิตอาสาในพ้ืนที่ .5.จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และเลย 
 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 
(ขอนแก่น) ที่ ทส 
0918.104/2478  
ลงวันที่ 30 เมษายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  10 (อุดรธานี) รายงานว่า
หน่วยงานจัดการต้นน้ าในสังกัดเป็นผู้สนับสนุนและจัดเตรียม
กล้าไม้ตามมติที่ประชุมผู้บริหารส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
10 (อุดรธานี) 
   1. พ้ืนที่ด าเนินการ อช. ภูเก้า – ภูพานค า 
       - หน่วยฯ หว้ยหลวง 6,000 กล้า 
       - หน่วยฯ ล าพะเนียง 7,600 กล้า 
   2. พ้ืนที่ด าเนินการ อช. ภูผายล 
       - หน่วยฯ น้ าก่ า 13,000 กล้า 
   3. พ้ืนที่ด าเนินการ อช. ภูพาน 
       - หน่วยฯ หว้ยน้ าพุง 37,000 กล้า 
   4. พ้ืนที่ด าเนินการ อช. ภูผาเหล็ก 
       - หน่วยฯ น้ าโสม 10,000 กล้า 
    - สว่นอ านวยการ ส านักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 
ประสานข้อมูลกับจังหวัดที่มีพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการ
ให้ถูกต้องตรงกันเรียบร้อยแล้ว 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 
(อุดรธานี) ที่ ทส 
0920.105/2383  
ลงวันที่ 22 เมษายน 
2564 และ ด่วนที่สุด  
ที่ ทส 
0920.105/3189  
ลงวันที่ 22 เมษายน 
2564 
 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้ทบทวน 
และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือ
การติดตามและตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 
1) จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่เป้าหมาย 2,476.08 ไร่ พ้ืนที่
ด าเนินการผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการก ากับการ
ปลูกระดับพ้ืนที่ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 
(พิษณุโลก)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0921.104/4129    
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และได้ด าเนินการปลูก
แล้วบางส่วน ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า .จังหวัด
พิษณุโลก เนื้อท่ี 39 ไร่   
   2).จังหวัดอุตรดิตถ์ มี พ้ืนที่ เป้าหมาย 572.39.ไร่  อยู่
ระหว่างการก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
พ้ืนที่ ของคณะกรรมการก ากับการปลูกระดับพ้ืนที่ตามค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  
   3).จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่เป้าหมาย 617.68.ไร่ อยู่
ระหว่างการก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
พ้ืนที่ ของคณะกรรมการก ากับการปลูกระดับพ้ืนที่ตามค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  
 

 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รายงานว่า 
จากเดิมเป้าหมายพ้ืนที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกัน
ไฟป่าของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)ในพ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ านวนเนื้อที่ 700 ไร่ ขอปรับ
ลดพ้ืนที่เหลือเนื้อที่ 300 ไร่ เนื่องจากพ้ืนที่จ านวน 400 ไร่ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการขุดลอก Deepul ของกรมชลประทาน 
จึงท าให้มีความคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 
จึงขอปรับลดเป้าหมายพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด าเนินการปี 2564 
ในภาพรวมจากเดิม 2,208.30 ไร่ เหลือเพียง 1,808.30.ไร่ 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 
(นครสวรรค์) ด่วนที่สุด  
ที่ ทส 0922.1/2125  
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 
 



- 38 - 
 

 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   ทั้งนี้  ได้แจ้งให้ส่วนกลางทราบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน
เรียบร้อยแล้ว 
 

 

   -.ส านั กบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์ที่ .13.(แพร่ ).รายงานว่าได้
ด าเนินการจัดท าเป้าหมายการปลูกป่าในพ้ืนที่ที่มีราษฎร 
ท ากิน ท้องที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ดังนี้  
  ท้องที่จังหวัดแพร่ จ านวน 909.15 ไร่ 
  1. อุทยานแห่งชาติแม่ยม จ านวน 698.86 ไร่ 
  2. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ านวน 170.00 ไร่ 
  3. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จ านวน 40.29 ไร ่
  ท้องที่จังหวัดน่าน จ านวน 4,011.27 ไร่ 
  1. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ านวน 120.27 ไร่ 
  2. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ านวน 200.00 ไร่ 
  3. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จ านวน 310.00 ไร ่
  4. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ านวน 3,381.00 ไร ่
  โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินการให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ .13.(แพร่) ทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 
(แพร่) ที่ ทส 
0923.204/5037  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 
 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) รายงานว่า กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงาน
ป่าอนุรักษ์รายงานข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายปลูกป่าตามแบบฟอร์ม 
ที่ กรมอุทยานฯ  ก าหนดแล้วตามหนั งสือสั่ งการ.ซึ่ งจะได้ 
ด าเนินการรวบรวมรายงานให้กรมอุทยานฯ ทราบต่อไป 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)    
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0924.103/2707   
ลงวันที่.2.มิถุนายน.2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้ด าเนินการ
ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่ งขณะนี้อยู่ ใน
ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ที่จะด าเนินการปลูก .การจัดการ
บ ารุงรักษากล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัด 
ซึ่งจะมีการปลูกป่าในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
ด่วนที่สุด ที ่ทส 
0925.1.02/2210  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 

   - ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) รายงานว่า  
  1. ผลส าเร็จโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าระยะที่ 1 
ของอุทยานแห่ งชาติน้ าตกบั วตอง -น้ าพุ เจ็ดสี  ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์โครงการฯ เป็นอย่างดี ต้นไม้เจริญเติบโตมีความสูง
เฉลี่ย 150 ซม. อัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์  
   2. การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 
เริ่มด าเนินการปลูก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จ านวน 
129.05 ไร่ 8,038 ต้น 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) ด่วนที่สุด  
ที่ ทส 
0926.23/4375  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 

1.2.1 กิจกรรมชิงเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
เขต 7  15 17 
วันที่ 3, 8, 10 มีนาคม 
2564 

8).ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
และ ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 
15 และ 17 ด าเนินการเก็บ
เชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมาย  
 

8) สบอ. ในเขตตรวจราชการที่ 15 
และ 17 ควรบันทึกปริมาณเชื้อเพลิง 
ที่ถูกเก็บขนในพ้ืนที่ป่าต่อไร่.และแปรผล 
ลงในแผนที่ น ามาเปรียบเทียบกับแผนที่ 
แสดงต าแหน่งจุดความร้อน เพ่ือเป็นการ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินการเก็บ
เชื้อเพลิงว่ามีประสิทธิภาพสามารถลด
การเกิดไฟป่าและจ านวนจุดความร้อน  

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
-.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) รายงานว่า 
ปริมาณเชื้อเพลิงที่เก็บได้ทั้งหมด 57 ตัน เมื่อเปรียบเทียบจุด
ความร้อน ปี พ.ศ. 2563 เกิดขึ้น 2,649 จุด และในปี พ.ศ. 
2564 เกิดขึ้น 907 จุด จะเห็นได้ว่าจุดความร้อนในปี พ.ศ. 
2564 ลดลงคิดเป็น 65.766% 

 
 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0921.104/4129     
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง รายงานว่า 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่และลงต าแหน่งจุดความร้อน        
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ  2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ขั้ น ตอน เปรียบ เที ยบข้อมู ลบริ เวณ การเก็บ เชื้ อ เพลิ ง          
ตามโครงการของเก็บ ลดเผา พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดการเกิดไฟป่าและจ านวนจุดความ
ร้อนได้ โดยพิจารณาจากจุดความร้อน (Hot spot) เปรียบเทียบ
ในห้วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และในปีงบประมาณ 2564 
ลดลง จ านวน 38% 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขา
ล าปาง  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0961.1/2651  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ได้รับมอบหมายให้
สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าในสังกัดด าเนินการบริหาร
จัดเพลิงเชื้อเพลิง โดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงตามนโยบาย
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้ 
   1. สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าลานสาง-ต้นกระบากใหญ่ 
เป้าหมาย 20,000.ไร่ ผลงาน 20,000.ไร่ 
   2. สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าขุนพระวอ-น้ าตกพาเจริญ 
เป้าหมาย 20,020.ไร่ ผลงาน 15,600.ไร่ 
   3..สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าอุ้มผาง เป้าหมาย 
15,000.ไร่ ผลงาน 11,250.ไร่    
   4..สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าแม่ตื่น เป้าหมาย 
15,000 ไร่ ผลงาน 15,000 ไร่ 
   5..สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าแม่เมย เป้าหมาย 
15,000 ไร่ ผลงาน 15,000 ไร่ 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 
(ตาก)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0924.103/2707  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

      6. สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเขาหลวง จังหวัดสโุขทัย 
เป้าหมาย 15,000 ไร่ ผลงาน 15,000 ไร ่
   7. สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าถ้ าเจ้าราม เป้าหมาย 
10,000 ไร่ ผลงาน 10,000 ไร่ 
   8. สถานีควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าศรีสัชนาลัย.เป้าหมาย 
10,000 ไร่ ผลงาน 10,000 ไร่ 
 

 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รายงานว่า ได้
จัดเก็บใบไม้ตามนโยบาย กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า     
และพันธุ์พืช ด าเนินการ.ธ.ค..2563.ถึง.มี.ค..2564.(ไม่มี
งบประมาณ) และการจัดเก็บใบไม้ร่วมกับ.ทสจ..เชียงใหม่ 
โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
เดือน มีนาคม 2564 ทั้งนี้  ได้บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่     
ถูก เก็บขน ใน พ้ืนที่ ป่ า .และแปรผลลงในแผนที่ น าม า
เปรียบเทียบกับแผนที่แสดงต าแหน่งจุดความร้อน และประเมิน 
ผลการด าเนินการเก็บเชื้อเพลิง เรียบร้อยแล้ว 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0926.23/4375  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 

ประเภท 2  การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
เขต 7  15 17 
วันที่ 3, 8, 10 มีนาคม 
2564 

9).การด าเนินโครงการใช้จ่าย
เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ใน
ส่วนของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม 400,000 ล้านบาท 
ของ ทส. เป็นโครงการที่แก้ไข
ปัญหาเฉพาะกิจ และเป็นการ 

9) ให้ อส. ด าเนินโครงการเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ.พ.ศ..2560.และมอบหมายงาน
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้
รับจ้าง รวมทั้งเก็บเอกสาร 

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
-.ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ด าเนินการได้ มีการฝึกอบรมและ
ปฏิบัติท าให้ผู้รับจ้างมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ใน
การเป็นมัคคุเทศก์น าดูนกระดับท้องถิ่นได้ต่อไป 

 
 
 

หนั งสื อส านั กอนุ รักษ์ 
สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0909.12.002/251
ลงวันที่11. มิถุนายน .2564 

 ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

 ด าเนินการครั้งแรก ท าให้ได้ผู้รับ
จ้างที่มีความรู้ความสามารถไม่
ตรงกับความต้องการ รวมทั้งมี
ปัญหาสละสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้
ท างานในพ้ืนที่ตนเองต้องการ 

หลักฐานการจ้างงานและผลการ
ด า เนิ น งาน ข อ งผู้ รั บ จ้ า งอ ย่ า ง
ครบถ้วน 

-.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  6 สาขาปัตตานี ได้ด าเนิน
โครงการการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ในส่วนของ
แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000.ล้านบาทของ 
ทส. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน
งบประมาณท้ังสิ้น.1,458,000.บาท.ด าเนินการและเบิกจ่าย 
100% 
   2..โครงการพัฒ นาศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ ยว เรียนรู้        
ด้านสัตว์ป่า 
      1).เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา บาลา งบด าเนินงาน 
1,080,000.บ าท .เบิ ก จ่ า ย .630,000.บ า ท .คิ ด เป็ น 
58.33% งบลงทุน 6,684,300 บาท เบิกจ่าย 0% 
       2). เข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ ฯ              
งบด าเนินงาน 1,080,000 บาท เบิกจ่าย 627,900 บาท 
คิดเป็น 58.14% งบลงทุน 10,008,600 บาท เบิกจ่าย 0%  
   ส าหรับเอกสารหลักฐานการจ้างงานและผลการด าเนินการ
ของผู้รับจ้างส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี    
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6  
สาขาปัตตานี ที่ ทส 
0960.103/2295  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง ได้ด าเนินการ
จ้างงานโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมอบหมายงาน
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง รวมทั้งเก็บ
เอกสารหลักฐานการจ้างงานและผลการด าเนินงานของ   
ผู้รับจ้าง อย่างครบถ้วน ระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่เดือน
มกราคม-มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายครบ 100% 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง 
ที่ ทส 0961.1/2471  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 

เขต 1 11 12 
วันที่ 23 – 24 มีนาคม 
2564 

10).การจ้ างงานผู้ ที่ ได้ รับผล 
กระทบจากสถานการณ์ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 
2019 มีระยะเวลาด าเนินการ
จ ากัด และไม่ได้มีการก าหนดวุฒิ
การศึกษาของผู้ รับจ้าง ท าให้    
ได้ ผู้ รั บ จ้ า งป ฏิ บั ติ ง าน ที่ มี
ประสิทธิภาพแตกต่างกนั 

10) อส. ควรก าหนดขอบเขตงาน
หรือภารกิจที่เหมาะสมจ าแนกตาม
คุณสมบัติของผู้ รับจ้างมากกว่าที่    
จะพิจารณ าจากคุณ วุฒิ  เพ่ื อ ให้
หน่วยงานได้ประโยชน์จากการจ้าง   
และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์หรือ
ศักยภาพให้ผู้รับจ้าง 

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
- ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ด าเนินการได้ มีการอบรมและฝึกปฏิบัติ 
ท าให้ผู้รับจ้างมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ในการเป็น
มัคคุเทศก์น าดูนกระดับท้องถิ่นต่อไป 
 
 

- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) รายงานว่า 
สถานีควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี สถานีควบคุมไฟป่าชุมพร 
และสถานีควบคุมไฟป่าระนอง ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก
มาปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเครือข่าย.“หลักสูตร
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” โดยการก าหนด
ขอบเขตงานชัดเจน เช่น มีระยะทางการจัดท าแนวกันไฟ      
มีการซ่อมแซมแนวกันไฟ ในทุกๆ 2 สัปดาห์ และก าหนดจุด
เฝ้าระวัง ให้มีการลงทะเบียนเข้า – ออก ในพ้ืนที่ 

 
 
 

หน ังส ือส าน ักอน ุร ักษ์ 
สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0909.12.002/2510 
ลงวันที.่11 .มิถุนายน.2564 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี)  
ที่ ทส 0914.1/3768 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
 

 ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) รายงานว่า 
1. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถ ประวัติ
การท างานรวมถึงบุคลิกภาพและทัศนคติที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติเป็นล าดับแรก และจัดท าบันทึก
ข้อตกลง ระบุขอบเขตของงานที่ปฏิบัติระหว่างผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้างโดยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณสมบัติผู้รับจ้าง 
2. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และหน่วยงานควบคุม
ไฟป่าในสังกัดที่ ได้รับงบประมาณ ได้ด าเนินการก าหนด
ขอบเขตงานการจ้างโดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน
ความรู้ความสามารถที่ตรงกับภารกิจงานด้านไฟป่า และ
พิจารณาบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่าย การแก้ไขไฟป่าและ
หมอกควันรวมถึ งบุคคลใน พ้ืนที่ เป็นล าดับแรก ซึ่ งได้
ด าเนินการจ้างงานตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่  31 
มีนาคม 2561 
-.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  8 (ขอนแก่น ) รายงานว่า
หน่วยงานในสังกัด ได้ด าเนินการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามขอบเขตงานและภารกิจของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วโดย
คุณวุฒิการศึกษาของผู้รับจ้าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

หนังสือส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที ่5 
.(นครศรีธรรมราช)  
ที่ ทส 0915.1/5453 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 
ที่ ทส 0918.104/2478  
ลงวันที่ 30 เมษายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รายงานว่า 
หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณ คือ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ การจ้างได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ้างเหมาพนักงาน
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า พร้อมทั้งได้มีการมอบหมาย
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และหน่วยงานในพ้ืนที่
จั งหวัดมุกดาหารที่ ได้ รับงบประมาณได้มีกา รก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการจ้างเหมาพนักงานพร้อมทั้งได้มี
การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
ที่ ทส 0919.102/3978  
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564  และ ที่ ทส 
0919.102/4457  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2564 
 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  10 (อุดรธานี) รายงานว่า 
ภาพรวมส่วนจัดการต้นน้ าไม่มีงบประมาณ เพ่ือจ้างงานผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ    
ไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด ส าหรับส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนา
พ้ืนที่อนุรักษ์  ได้มีการด าเนินการคัดเลือกมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ภารกิจที่ เหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติ งาน       
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการอย่างมีความประหยัด
และคุ้มค่า 
 
 
 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 
ที่ ทส 0920.105/2383 
ลงวันที่ 22 เมษายน 
2564  และ ที่ ทส 
0920.105/3151  
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13.สาขาล าปาง รายงานว่า 
การด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
สร้างรายได้ชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยการจัดซื้ อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ .ศ . 2560 
ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก เพ่ือให้ได้
บุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
และมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของ     
ผู้รับจ้าง รวมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานการจ้างงานและผล   
การด าเนินงานของผู้ รับจ้างอย่างครบถ้วน .เริ่มด าเนิน
โครงการตั้งแต่ 1.มกราคม – 31.มีนาคม 2564 ปัจจุบัน
สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0961.1/2651 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 

ประเภท 4 การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

เขต 16 
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 
2564 

11).สถานการณ์ไฟป่าหมอก
ควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ พบจุด 
Hotspot และฝุ่นละอองขนาด
เล็กเกินค่ามาตรฐาน 

11) ให้  อส . คั ด เลื อกหน่ วยงาน
ภาคสนามที่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและเกิดผล
เป็นรูปธรรมมาเป็นตัวอย่างในการ
บริ ห ารจั ดการให้ กั บห น่ วย งาน
ภาคสนามที่รับผิดชอบป่าอนุรักษ์อ่ืนๆ 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
- ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า อยู่ระหว่าง
ด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานภาคสนาม เพ่ือเป็นตัวอย่างใน
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ให้กับหน่วยงานภาคสนามที่รับผิดชอบพ้ืนที่อ่ืน.ๆ 
- ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้พิจารณา
คัดเลือกหน่วยงานภาคสนามที่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา 

 
 
 
หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุม
ไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0904.402/778  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 และ 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
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ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและ
เกิดผลเป็นรูปธรรมมาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการให้กับ
หน่วยงานภาคสนามที่รับผิดชอบป่าอนุรักษ์อ่ืน.ๆ และทาง
ส่วนควบคุมไฟป่าได้เตรียมการถอดบทเรียน (After.Action 
Review.:.AAR) เพ่ือน าไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในปีถัดไป 
 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0904.402/1172  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2564 
 
 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้คัดเลือก
สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ เป็นหน่วยงานที่สามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่าง
เป็นระบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0921.104/4129  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 
 

   -.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) รายงานว่ามีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 117.หมู่บ้าน ได้มีการ
คัดเลือกเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้าน
ป่าจั่น ม.7 ต.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ของสถานีควบคุมไฟป่า
ขุนแจ 
 

หนังสือส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)  
ที.่ทส.0925.1.02/1646 
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2564 

รวม 11   
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