
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่2 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (จ านวน 24 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 140,000 ไร่ 
เขต 15 – 18/ 
22 - 24 
มกราคม 
2561/
เชียงใหม่ 

1) ปม. มีการลดหน่วยป้องกันรักษาป่าท าให้งบประมาณ
ถูกตัด แต่การปฏิบัติงานยังคงมเีท่าเดิมหรือมากขึ้น
กว่าเดิมโดยบุคลากรยังต้องปฏิบัตหิน้าท่ีในงานควบคุม
ไฟป่าอีกหน้าท่ีหนึ่งด้วย 
2) สภาพภูมิประเทศของภาคเหนอืมีลักษณะเป็นภเูขา
สูงชัน การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่งผล
ให้การลาดตระเวนไม่ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี 
3) การพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดแยกบุคคลว่าเป็นผู้
ยากไร้ หรือนายทุน ผู้มีอิทธิพล ตอ้งท าให้รอบคอบ จึง
ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตังิาน (ตามค าสั่ง คสช.
ที่ 66/2557) 
4) คดีเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา คดไีมม่ี
ความคืบหน้า 
5) ปัญหาการสูร้บบรเิวณชายแดนท าให้มีการอพยพลีภ้ัย
เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าและมีการบกุรุกแผ้วถางป่า 
ท าไร่เลื่อนลอยและรับจ้างกระท าผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม ้
6) พื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติบางแห่งตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ปม. เป็นปัญหาในการปฏิบตัิงานดา้นป้องกันปราบปราม 

ระดับปฏิบัติ 
1) พิจารณาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วย
ป้องกันในพ้ืนท่ี เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
งบประมาณและบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 
เช่น การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียม
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(GISTDA) ในการตรวจสอบว่ามีการบุก
รุกพื้นท่ีป่าไม้  
  
   

 ด าเนินการได ้       
1. โดยน าระบบ Smart Patrol หรือ
ระบบลาดตระเวณเชิงคุณภาพมาใช้ ใน
การปฏิบัติงานลาดตระเวณในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการ
กระจายตัวของสัตว์ป่า โดยบันทึกข้อมูล
พื้นที่หากินและแหล่งที่อยู่และพื้นที่
อาศัยของสัตว์ป่า โดยบันทึกต าแหน่ง
พิกัดผ่านสญัญาณดาวเทียม เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจดัการด้านสตัวป์่า 
รวมถึงการป้องกันการลักลอบลา่สตัว์ป่า
ในพื้นที่อนุรักษ ์
 

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 ด่วน
ที่สุด  ที่ 
ทส 0922.1/1894 
ลว. 27 เม.ย. 61 
 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 12 
(นครสวรรค์) 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

   2. ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) ได้จดัตั้งศูนย์เฝ้าระวังภยั
คุกคามในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ส านักบริการ
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ
ด าเนินการวเิคราะห์ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการก าหนด
เป้าหมายการคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 
การฟื้นฟูสภาพป่าท่ีเสื่อมสภาพและ
วางแผนโครงการต่างๆ เพื่อเสรมิสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างเพียงพอและยั่งยืน รวมทั้งการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่า โดยการน าข้อมลูภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูงมาวเิคราะห์
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์
การเปลีย่นแปลงของพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ ให้
หน่วยปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาคสนาม พิสูจน์ทราบ ภัย
คุกคามในพ้ืนท่ีเป้าหมายและด าเนนิการ
ป้องกันปราบปรามอย่างเด็ดขาดใน

หนงัสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 ด่วน
ที่สุด  ที่ ทส 
0925.1.02/1829
ลว. 3 พ.ค. 61  
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย) 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

รูปแบบระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
      โดยในการด าเนินงานได้ใช้แนวทาง 
“หลักรัฐศาสตร์และนติิศาสตร”์ ตามข้อ
สั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะด าเนินการ
เจรจาขอคืนพ้ืนที่ถูกบุกรุกเป็นอันดับ
แรก หากราษฎรไม่ยินยอมจะด าเนินคดี
ตามกฎหมายเพื่อใหส้อดคล้องกับค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 
64/2557 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และ
ค าสั่งที่ 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงาน
ส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุก
รุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ภายใตแ้ผน
แม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
พ.ศ. 2557 โดยมีด าเนินการดังนี ้
        - พื้นที่ถูกบุกรุกก่อนปี พ.ศ. 
2545 ทุกรายแปลง (ปรากฏร่องรอยการ
ท ากินบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี 
พ.ศ. 2545) ให้ประชาสัมพันธ์ ส ารวจ
และจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจการ
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

ครอบครองท่ีดินตามมต ิ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
2541 และข้อมูลชุมชนลุ่มน้ าขนาดเล็ก 
(Watershed Profile) 
        - พื้นที่ถูกบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2545 
ถือเป็นการบุกรุกใหม่ทุกรายแปลง (ไม่มี
ร่องรอยการท ากินบนแผนท่ีภาพถา่ย
ทางอากาศปี พ.ศ. 2545) ตามแผน
แม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
พ.ศ. 2557 
      โดยศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามในพ้ืนท่ี    
ป่าอนุรักษ์ ได้ตรวจสอบข้อมลูด้วย
ฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศ (GIS) ปรากฏ
ข้อมูลและรายละเอียด ดังนี ้
      1) มีเนื้อที่รับผิดชอบ 
2,976,518.82 ไร ่
      2) พบพื้นที่ความว่าถูกบุกรุก เนื้อที่
ประมาณ 315,750.05 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 11 ของพื้นที่ 
      - พื้นที่ถูกบุกรุกก่อนปี พ.ศ. 2545 
เนื้อท่ีประมาณ 174,736.63 ไร ่
      - พื้นที่ถูกบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2545 
เนื้อท่ีประมาณ 141,013.42 ไร ่
จึงได้วางแผนการขอคืนผืนป่า เปน็
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

ระยะเวลา 10 ปี (ปี 2558-2569) และ
ต่อมาส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) จึงได้ท าข้อตกลง (MOU) ใน
การด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) กับ
อุทยานแห่งชาติต่างๆ ในสังกดัเพือ่ให้
การแก้ปัญหาพื้นท่ีป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพ
บนพ้ืนท่ีสูงชัน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์และพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพฒันาที่
ยั่งยืนตามเปา้หมายของแผนแม่บทแก้ไข
ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 
2557 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
พื้นที่เป้าหมายขอคืน จ านวน 
12,332.66 ไร่ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 
2560 ซึ่งในปัจจุบันสามารถด าเนนิการ
ขอคืนผืนป่าได้ ดังนี ้
      - เจรจาขอคืนได้ จ านวน 493 
แปลง เนื้อท่ี 4,874.25 ไร ่
     - ราษฎรขอใช้สิทธิมาตรการ
ช่ัวคราว ตามค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 
จ านวน 22 แปลง เนื้อที่ 258.21 ไร ่
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

   3. - มีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้
ตรวจ สอบพื้นที่บุกรุก 
 - ได้ เน้นย้ าให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดน า
แนวทางตามข้อสั่งการมาใช้ปฏิบัติแล้ว 
 - มีการฝึกอบรม เรื่อง การใช้แผนที่
ภ าพ ถ่ าย ด า ว เที ย ม  เพื่ อ น า ม า ใ ช้
ประกอบการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้   

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะเรียง    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม  
2561 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
16 สาขา     
แม่สะเรียง 

20 เม.ย. 61 

  2) น าข้อมูลทะเบียนคนจนมา
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองผูย้ากไร้ 
ร่วมกับค าสั่ง คสช.ท่ี 66/2557 เพื่อให้
การด าเนินงานทวงคืนพ้ืนท่ีป่าและการ
บังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วข้ึน 

 ด าเนินการได ้
1. ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) ได้จดัท าคู่มือประกอบการ
พิจารณากลั่นกรองผูย้ากไร้ร่วมกบัค าสั่ง 
คสช. ท่ี 66/2557 เพื่อให้การด าเนินงาน
ทวงคืนผืนป่าและการบังคับใช้กฎหมาย
ได้รวดเร็วขึ้น 

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 ด่วน
ที่สุด  ที่ ทส 
0925.1.02/1829
ลว. 3 พ.ค. 61  
 

2. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

20 เม.ย. 61 

  ระดับปฏิบัติ 
3) พิจารณารวบรวมคดเีกี่ยวกับการบุก
รุกพื้นท่ีของนายทุนที่ไม่มีความคืบหน้า 
ส่งไปยังส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อ
ด าเนินคดีและยึดทรัพย์อีกช่องทางหนึ่ง
ด้วย 

  ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากไม่ปรากฏคดีเกี่ยวกับการบุกรุก
พื้นที่ของนายทุนในพื้นที่แต่อย่างใด 
 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)          
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0925.1.02/ 1829 
ลว. 3 พฤษภาคม 
2561 
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย)  
 

20 เม.ย. 61 



- 7 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

  4) ควรประสานและส่งแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมซึ่งได้ก าหนดแนวเขตป่าไม้ที่
ถูกต้องชัดเจนให้กับท้องถิ่น ชุมชน ได้มี
ความเข้าใจตรงกันว่าแนวเขตพื้นที่ป่า
บริเวณใดบ้างอยู่ในพ้ืนท่ีและเพื่อเป็น
เครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า 

 ด าเนินการได้  
1. โดยบางกรณีด าเนินการร่วมกับส่วน
ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เช่น ใน
พื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตวป์่า บึง
บอระเพ็ด 
 

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 
0922.1/1894 
ลว. 27 เม.ย. 61 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 

20 เม.ย. 61 

   2. ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)   มีการประสานข้อมลู
ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลการถือ
ครองท่ีดินกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
กรมป่าไม้ เพื่อขอรับภาพถ่ายดาวเทียม
ไทยโชติ การแปลข้อมลูภาพถ่ายสภาพ
ป่า ปี2559-2560 เพื่อใช้ในการติดตาม
ข้อมูลเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
ภาคสนาม อย่างต่อเนื่อง 

2. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15  
ด่วนท่ีสุด  ท่ี ทส 
0925.1.02/1829
ลว. 3 พ.ค. 61  
 

2. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)  
 

20 เม.ย. 61 

  ระดับปฏิบัติ 
5) พิจารณาความเหมาะสมในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานใน
พื้นที่ ให้สอดคล้อง กับภารกิจท่ีไดร้ับ
มอบหมาย สภาพภมูิประเทศ 
โดยเฉพาะหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ดูแล
พื้นที่จ านวนมาก 

 ด าเนินการได ้
 1. งบประมาณทีไ่ด้รับความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ  
2. ส านักแผนงานและสารสนเทศ  อยู่ใน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และเปน็
หน่วยงานท่ีจัดสรรงบประมาณของ
กิจกรรมด้านการป้องกันและรักษาป่า
โดยตรง ได้แก่ ส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส านัก

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 
0922.1/1894 
ลว. 27 เม.ย. 61 
2. หนังสือส านัก
แผนงาน 
และสารสนเทศ 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
2. ส านัก
แผนงานและ
สารสนเทศ 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

อุทยานแห่งชาติและส านักอนุรักษส์ัตว์
ป่า 

ด่วนท่ีสุด ที่ ทส
0905.304/824 
ลว.27 เม.ย. 61 

  ระดับปฏิบัติ 
6) อส. ควรเร่งรัดด าเนินการผนวกพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับจาก ปม. ให้
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเร็ว เพื่อป้องกัน
การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนมากเป็นป่าต้นน้ า 

 ด าเนินการได้   
1. อยู่ระหว่างด าเนินการผนวกเปน็พ้ืนท่ี
เขตห้ามล่าสตัว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 3 แห่ง 
2. หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12) และกรมป่า
ไม้ (ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่4) 
ได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง  เพือ่
หารือและข้อก าหนดแนวทางปฏิบตัิใน
การส ารวจข้อมูลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ขณะนี้คณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรม
ป่าไม้ ผูไ้ดร้ับมอบหมายได้ร่วมกันส ารวจ
และตรวจสอบข้อมลูในพื้นที่เป้าหมาย
จ านวน 9 แห่ง ท่ีจะด าเนินตามแนวทาง
ที่ก าหนดอาทิป่าชุมชน พ้ืนท่ีภาระ
ผูกพันแปลงปลูกป่า และอื่นๆ 
 
 
 

1. ค าสั่งกรม
อุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุ
พืช ท่ี 
1385/2560 และ 
ที่ 1386/12560 
ลว. 28 มี.ค. 61 
 
 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

   3. โดยอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานค า 
ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อผนวกเป็น
อุทยานแห่งชาติ จ านวน 162,506.27 
ไร ่

2. หนั งสือส านั ก
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุรักษ์ท่ี 10 
ด่วนที่ สุ ด  ที่  ทส
0920.105/2991 
ลว. 27 เม.ย. 61 

2. อช. ภูเก้า -           
ภูพานค า 
 

20 เม.ย. 61 
 

   4. อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม ได้
ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบพื้นที่ 
ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง , อบต., 
ผู้น าชุมชน และเพื่อปรับแก้แนวเขต
อุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศ เช่น ล าห้วย แนวถนน แนว
ขอบป่า และกันพ้ืนท่ีที่มีร่องรอยท ากินที่
อยู่ อ าศั ย  พื้ น ที่ ที่ มี ร่ อ งรอยการ ใช้
ประโยชน์ที่ปรากฏบนแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสี ปี พ.ศ. 2545 และพื้นที่ที่ทับ
ซ้ อ น กั บ แ น ว เขต ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกันบริเวณ
พื้นทีภ่าระผูกพันของหน่วยงานอ่ืนๆ 
5. อุ ท ย าน แห่ งชาติ น ายู ง - น้ า โส ม 
(เตรียมการ) ได้ผ่านความเห็นชอบของ
การประชุมคณ ะกรรมการอุทยาน
แห่ งชาติครั้ งที่  1/2561 เมื่อวันที่  23 
เม ษ ายน  2561 โด ยที่ ป ระ ชุมมี ม ติ

3. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 10 
ด่วนที่สุด ที่  ทส.
0920.105/2991 
ลว. 27 เม.ย. 61 
 

3. อช. นายูง -    
น้ าโสม 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

เห็นชอบในหลักการก าหนด 
ที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ ายูง-
น้ าโสม, ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าว-
แก้งไก่ และ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภเูขา
แก้ว-ดงปากชม   เนื้อท่ีประมาณ 
246,224 ไร่ หรือ 393.95     ตร.กม. 
ให้เป็นอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม 
และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

   6. อยู่ระหว่างการด าเนินการผนวกเป็น
พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 
แห่ง และผนวกพ้ืนท่ีเป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ป่ า จ านวน 2 แห่ ง และเตรียมการ
ประกาศพื้นที่ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
จ านวน 20 แห่ง 

ตามค าสั่งกรม
อุทยานแห่งชาติฯ 
ที่ 1386/ 2560 
ลว. 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 และ
ค าสั่งกรมป่าไม้   
ที่ 1126/ 2561    
ลว. 28 มี.ค. 61 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย)  
 

20 เม.ย. 61 
 

   7. ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)  มี หน่วยงานในการส ารวจ 
จ านวน 29 แห่ง เนื้อที่ส ารวจรวมทั้งสิ้น 
ประมาณ 997,545.19 ไร ่

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)  ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
1615.202/1900 
ลว.4 เมษายน 
2561  

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย ) 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

   8. - อยู่ ระหว่างด าเนินการของกรม
อุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ได้มีข้อ
สั่งการให้บูรณาการร่วมและท าบันทึก
ข้อตกลง 
 - โดยการประสานงานกับกรมป่าไม้ 
ส ารวจพื้นที่ที่มีภาระผูกพันกันออกจาก
พื้นที่ท่ีจะผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะเรียง    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม  
2561 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 

16 สาขา     
แม่สะเรียง 

 

20 เม.ย. 61 
 

  7) ส่ งเสริมการสร้างเครือข่ ายภาค
ประชาชนและสร้างความเข้าใจในแนว
ทางการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ 
แนวเขตพื้นที่ป่าเพื่อเป็นก าลังส าคัญใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี 

 ด าเนินการได้  
1. การรับสมัครอาสาสมัครพิทั กษ์
อุทยานแห่งชาติ  (อส.อช.) โดยส่วน
อุทยานแห่งชาติมีเป้าหมายในการรับ
สมัคร อส.อช. ในปีงบ ประมาณ 2561 
2. มีการรายงานผลการปฏิบตัิงานทุก
เดือน โดยมีการลาดตระเวนร่วมกบั
ชุมชนพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ สืบ
หาข่าวการ กระท าผิด, ตรวจปราบปราม
, ปฏิบัติด้านการข่าวและประชาสมัพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายป่าไม ้

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 
0922.1/1894 
ลว. 27 เม.ย. 61 
 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
 

20 เม.ย. 61 
 

   3. โดยอุทยานแห่งชาติภูเกา้ - ภูพานค า 
ได้สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
สร้างความเข้าใจในแนวป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะประชาชนท่ี
อาศัยอยู่รอบๆแนวเขตพื้นท่ีอุทยาน

2. หนังสือส านัก
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุรักษ์ท่ี 10 
ด่วนที่ สุ ด  ที่  ทส
0920.105/2991 

2. อช. ภูเก้า -           
ภูพานค า 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวร่วมกับเจา้หน้าท่ี 
ปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชน จ านวน 3 
ชุมชน เป็นแนวร่วมในการสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ทั้งสิ้น 126 
คน 

ลว 27 เม.ย. 61 
 

   4. โดยอุทยานแห่งชาติภลูังกา ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนและสร้างความ
เข้าใจ ในแนวป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
ไม้ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบๆ 
แนวเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็น
แนวร่วมกับเจ้าหนา้ที่ โดยมีอาสาสมัคร
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช) จ านวน
ทั้งสิ้น 146 คน และมีเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาต ิสัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช (อส.อส.) รวม 

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

อช. ภูลังกา 
 

20 เม.ย. 61 
 

   5. ฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษป่์า (รสทป.) จ านวน 1 รุ่นโดย
ฝึกอบรมให้กับราษฎรที่อาศยัโดยรอบ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูซาง ต.ร่มเย็น  
อ.เชียงค า จ.พะเยา ระหว่างวันท่ี 25-28 
ธันวาคม 2561 มีราษฎรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 106 คน และได้จัดตั้งองค์กร 
รสทป. จ านวน 1 องค์กร เพื่อเป็น

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)          
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0925.1.02/ 1829 
ลว. 3 พฤษภาคม 
2561 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย) 

20 เม.ย. 61 
 



- 13 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

หน่วยงานสนับสนุนในการดูแลพื้นที่         
ป่าอนุรักษ์ในท้องที่ ต.ร่มเย็น อ.เชยีงค า      
จ.พะเยา และพื้นท่ีใกล้เคยีง 
6. ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่าย
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
จ านวน 1 รุ่น ด าเนินการสร้างเครอืข่าย
องค์กร รสทป. ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา มี
สมาชิก รสทป. ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
เข้าร่วมรบัการฝึกอบรม จ านวน 120 
คน จาก 6 องค์กร โดยจัดฝึกอบรม ณ 
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อ.เชียงม่วน 
จ.พะเยา ระหว่างวันท่ี 12-14 มีนาคม 
2561 

   7. - อยู่ระหว่างการด าเนินการ เรือ่ง
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตฯิ ตามนโยบายรัฐบาลและ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) และ
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ จากประชาชนในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติและรอบแนวเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติ 
 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะเรียง    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0962/ 1481 ลว.
1 พฤษภาคม  
2561 
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 

16 สาขา     
แม่สะเรียง 

 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

   8. กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) 
   - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 
จ านวน 89 หมู่บ้าน 
 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่) ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 
0926/3574 ลว. 
10 พฤษภาคม 
2561 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
16 (เชียงใหม่) 

 

20 เม.ย. 61 
 

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

1) ความไม่ชัดเจนในการจัดการพืน้ท่ีที่เป็นพ้ืนท่ีทวงคืน
ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งผู้บุกรุกเข้ามาท า
ประโยชน์บางแปลงอาจจะไม่มีความเต็มใจในการคืน
พื้นที ่
2) ราษฎรบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการ
ทวงคืนผืนป่า ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
(3) สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
4) ผู้น าชุมชนและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าไปด าเนินการ 
5) อุทยานแห่งชาตินายูง – น้ าโสม (เตรียมการ) ยังไม่ได้
รับการประกาศจดัตั้งตามกฎหมายท าให้มีปัญหาด้าน
แนวเขตและการบุกรุกปา่ 
 
 

ระดับปฏิบัติ 
8) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานภาย
หลังจากยึดคืนพื้นท่ีป่าไม้ให้ชัดเจน เช่น 
การปลูก การดูแล การติดตาม และการ
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกซ้ า โดย
พิจารณาน าหลักการทางวิชาการมาใช้ 
ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นให้และ
ประชาชนมีหลักร่วมกันในการปลกูใน
พื้นที่ยึดคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินงานเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

  ด าเนินการได ้
1. มีการก าหนดพื้นที่ทวงคืนผืนปา่แต่ละ
อุทยานแห่งชาติพร้อมทั้งมีการปลกู 
ฟื้นฟูสภาพป่า โดยใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
ส่วนพ้ืนท่ีที่มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการ
ฟื้นฟูก็ปล่อยให้ฟ้ืนคืนสภาพเองตาม
ธรรมชาติ และเฝ้าระวังไม่ใหม้ีการบุกรุก
และเกดิไฟป่า 
 
 
 
 
 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะเรียง    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0962/1481 ลว.  
1 พฤษภาคม  
2561 
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี
16 สาขา     
แม่สะเรียง 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

   2. 1) ตรวจติดตาม คุ้มครอง ไม่ใหเ้กิด
การกลับเข้ามาบุกรุกซ้ าในพื้นที่เดมิ 
เพื่อให้สภาพป่าฟื้นตัวโดยกระบวนการ
ธรรมชาต ิ
2) ของบประมาณสนับสนุนฟ้ืนฟูสภาพ
ป่า 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7 
(นครราชสมีา)     
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0917.1/2898 ลว. 
27 เมษายน 2561 
 

1. หน่วย
พิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ 
2. โครงการ
พัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระ
ราช ด าริป่านา
ยางสัก 

20 เม.ย. 61 

   3. ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแกน่) ได้แจ้งแนวทางการด าเนนิงาน
ภายหลัง จากยึดคืนพ้ืนท่ีป่าไม้ให้
หน่วยงานในพ้ืนท่ีทราบและด าเนนิการ
โดยด าเนนิการปลกูฟื้นฟูดูแลและตดิตาม 
พร้อมท้ังเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการบุก
รุกซ้ าอย่างต่อเนือ่ง โดยไดด้ าเนินการ
ปลูกป่าแบบประชารัฐและประชาอาสา 
และคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลกู เช่น 
คูน ขี้เหล็ก มะม่วงป่า มะค่าโมง ตะเคียนทอง 
ประดู่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปลูกในพ้ืนท่ียึดคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 
และได้รับความร่วมมือจากจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล ฝ่ายปกครองทอ้งถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ผู้น าชุมชน ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เปน็ต้น 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น) ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0918.104/2076  
ลว. 27 เมษายน 
2561 
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
8 (ขอนแก่น) 
 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

  9) ในกรณีศาลฎีกามีค าพิพากษาถงึที่สุด
แล้ว ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประสาน
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเร่งรดั
ด าเนินการตามค าสั่งศาล ในกรณตี้องรื้อ
ถอนขอให้ส านักงานบังคับคดีแต่งตั้ง
บุคลากรของ ทส. เป็นเจ้าหน้าที่บังคับ
คดีส าหรับภารกิจ  น้ันๆ 
 

  ไมส่ามารถด าเนินการได้  เนื่องจาก
การแต่งตั้งบุคลากรของกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าหน้าท่ี
บังคับคดีส าหรับภารกิจในกรณีรื้อถอน
นั้นเห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้ประสานงานกับ
กรมบังคับคดีในการด าเนินการ 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น)         
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0918.104/2076   
ลว. 27 เมษายน 
2561 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น)        
 

20 เม.ย. 61 

  10) หน่วยงานมีการบริหารจัดการ
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมทวง
คืนผืนป่าร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธ์ิ
สอดคล้องกับเปา้หมายตัวช้ีวัด จึงควร
จัดท างบประมาณการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืน แยกออก
จากกิจกรรมอื่นให้ชัดเจน  

  ไม่สามารถด าเนินการได้  
1. ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณมาให้
ด าเนินงานทวงคืนผืนป่าแต่อยา่งใด 
 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะเรียง    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0962/ 1481 ลว. 
1 พฤษภาคม  
2561 

- 20 เม.ย. 61 

     ไม่สามารถด าเนินการได้  
2. เนื่องจากการก าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะเป็นผู้ก าหนดใน
ภาพรวมให้ด าเนินการ ทุกส านกับริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้น กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ควร
ก าหนดเพิ่มเติมงบประมาณ/กจิกรรม/

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น)         
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0918.104/2076   
ลว. 27 เมษายน 
61 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
8 (ขอนแก่น) 

 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

ทวงคืนผืนป่าในแผนงบประมาณ
ประจ าปี (งบปกติ) ต่อไป 

 

    ด าเนินการได ้
3. โดยส านักแผนงานและสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑ์การจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   ได้ก าหนดให้
หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติใหแ้สดง
ความเชื่อมโยงแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 121 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) 
แผนปฏิรปูประเทศ แผนแม่บทอ่ืนๆและ
ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามหนังสือส านกั
แผนงานและสารสนเทศ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
ทส 0905.702/4 ลงวันท่ี 3 มกราคม 
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนังสือส านัก
แผนงานและ
สารสนเทศ    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0905.304/ 824 
ลว. 27 เมษายน 
2561 
 

ส านักแผนงาน
และ
สารสนเทศ     

 

20 เม.ย. 61 



- 18 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

  11) ควรประชาสัมพันธ์ และท าความ
เข้าใจกับประชาชน โดยวิธีการสื่อสารที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับในการด าเนินโครงการในพ้ืนท่ี
อื่น ๆ ต่อไป 
 
 
 

 ด าเนินการได้  โดย 
1. พบปะผู้น าชุมชน ราษฎรในพื้นที ่
2. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ตาม
รายการวิทยุกระจายเสยีง 
 

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะเรียง    
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0962/ 1481 ลว. 
1 พฤษภาคม  
2561 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 16 
สาขาแมส่ะ
เรียง 
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   3. โดยอุทยานแห่งชาติภูเกา้ – ภพูานค า 
ได้จัด ท าโครงการเพื่อประชาสัมพนัธ์
แนวเขตและท าความเข้าใจกับประชาชน
ที่อาศัยรอบพื้นที่ โดยการสื่อสารที่เข้าใจ
ง่าย ท้ังนี้โดยมีผู้น าชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกส าคญัถึงนโยบาย
การด าเนินการในพื้นที ่

2. หนังสือส านัก
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุรักษ์ท่ี 10 
ด่วนที่ สุ ด  ที่  ทส
0920.105/2991 
ลว 27 เม.ย. 61 
 

2. อช. ภูเก้า -           
ภูพานค า 
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   4 . ส านั กบ ริห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ์ ที่  8 
(ขอนแก่น) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ดังนี้  
    1.แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับ
ประชาชนทั่วไป และโดยรอบพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ รวมทั้งชุมชน หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด แบบเคาะประตูบ้าน ให้
เข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการทวงคืน

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น)         
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0918.104/2076   
ลว. 27 เมษายน 
2561 
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษท์ี่ 
8 (ขอนแก่น)          
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

ผืนป่า โดยปฏิบัติการ่วมกับฝ่ายปกครอง 
ทหาร ป่าไม้ และต ารวจ ชุมชน 
   2. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 
เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ
อีกทางหนึ่งด้วย 

เขต 11/ 
20–22 ก.พ. 
2561 /
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มคี่าทาง
เศรษฐกิจยังมีความรุนแรง เพราะไม้พะยูงมรีาคาสูงเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะไม้พะยูงที่ข้ึนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะมีขบวนการลักลอบตดัไม้พะยูงที่มี
นายทุน ผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนนุ ยากต่อการตรวจ
ปราบปรามฯ ให้เดด็ขาด ท าให้เจา้หน้าท่ีท างานยากขึ้น 
(2) นโยบายรัฐบาลทางดา้นอ่ืน เช่น การส่งเสริมการ
ปลูกยางพารา ได้ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการบุกรุก
พื้นที่ป่าของราษฎร เนื่องจากความต้องการพื้นท่ีเพื่อ
ปลูกยางพารา ส่งผลใหม้ีการบุกรกุพ้ืนท่ีป่าโดยแอบแฝง
ความต้องการที่แท้จริง คือ ความต้องกาครอบครองท่ีดิน
ป่าไม ้
(3) การลักลอบตัดไมม้ีขบวนการยาเสพตดิเข้ามาร่วม 
(4) ผู้กระท าผิดเมื่อคดีถึงที่สดุ จะได้รับการลงโทษสถาน
เบาท าให้ผู้กระท าผดิไมเ่ข็ดหลาบหรือเกรงกลัวกฎหมาย 
(5) ผู้น าชุมชนและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าไปด าเนินการทวงคืนผืน

ระดับนโยบาย 
12) ปม. และ อส. ควรปรบัปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระท า
ความผิดตาม พรบ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 และ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ให้มีบทลงโทษที่เหมาะสม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
…………………………………………… 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

 ป่า 
  ระดับปฏิบัติ 

13) การด าเนินงานด้านการจัดการป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมี
ความละเอียดอ่อน ปม. และ อส. ควร
ยึดถือความถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
…………………………………………… 
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เขต 14 /  
9 มี.ค. 2561 /
ชัยภูมิ 

1) ราษฎรร้องเรยีน เนื่องจากการได้รับผลกระทบจาก
การทวงคืนพ้ืนท่ีป่า 
2) ขาดแคลนยานพาหนะ เนื่องจากพ้ืนท่ีสูงชันและ
ทุรกันดาร และ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ป ี
3) ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน เนื่องจากงบ
ปกติมีจ านวนจ ากดั 
4) ขาดแคลนวิทยุสื่อสารก าลังส่งที่สูงติดต่อไดไ้กล และ
เครื่อง GPS ทีท่ันสมัยและมีความแม่นย าของจุดพิกัด 
5) ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นของพืน้ท่ีถือครอง และใช้
ประโยชน์ในท่ีดินต้องใช้เวลาในการสืบค้นให้ชัดเจนก่อน
เข้าปฏิบัติการ 
6) พื้นที่บางแห่งถูกครอบครองโดยนายทุน และให้
ราษฎรมีสิทธิตามมตคิณะรัฐมนตร ี30 มิถุนายน 2541 
ยืนยันการใช้สิทธิตามเดมิ 

ระดับปฏิบัติ 
ให้ อช.ตาดโตน ด าเนินการ ดังน้ี  
14) เน้นการท างานเชิงรุกในการส ารวจ
และตรวจสอบผู้ท ากินในพ้ืนท่ีป่า โดย
เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายก่อนท่ีราษฎรจะมา
แจ้งช่ือตกหล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการได้  
1. ด้วยอุทยานแห่งชาติตาดโตนได้
ด าเนินการตามนโยบายของกรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ด าเนิน 
การรวบรวมข้อมูลแปลงที่ดินท่ีมีการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ซึ่งไดด้ าเนินการส ารวจ
แล้ว จ านวน 445 ราย จ านวน 576 
แปลง เนื้อท่ีประมาณ 13,064.50 ไร่
และได้รับแจ้งพ้ืนท่ีท ากินตกหล่นของ
ราษฎร จ านวน 152 ราย จ านวน 190 
แปลง เนื้อท่ีประมาณ 2,757 ไร่ ท้ังนี้
การด าเนินการส ารวจข้อมลูแปลงที่ดินท่ี
มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นเสมอืนการ
ตรวจสอบข้อมลูผู้ที่ท ากินในพ้ืนท่ีป่าและ
จะท าให้ไมม่ีราษฎรที่ตกหล่นอีก ต่อไป 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7 
(นครราชสมีา)      
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0917.1/2898 ลว. 
27 เมษายน 2561 
 

ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
7 
(นครราชสมีา) 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

 
  15) ประสานจังหวัด เพื่อเข้า

กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิผูย้ากไร้ 
 ด าเนินการได้  

1. แต่ยังไม่มีการด าเนินการ เพราะว่าไม่
มีราษฎรที่อ้างสิทธ์ิเป็นผูย้ากไร ้
 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7   ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0917.1/2898 ลว. 
27 เมษายน 2561 

อช. ตาดโตน 
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  16) หากส ารวจแล้วไม่พบตัวผู้ท ากินใน
พื้นที่ ให้ปิดประกาศ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสยีงตาม
สาย และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 

 ด าเนินการได ้
1. เนื่องด้วยอุทยานแห่งชาติตาดโตน มี
การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ และมี
รายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน ร่วมกับ
ผู้น าชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
แนวเขต เป็นการต่อเนื่องอยู่แล้ว 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7  ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0917.1/2898 ลว. 
27 เมษายน 2561 

อช. ตาดโตน 
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  17) ส ารวจข้อมูลราษฎรทีไ่ด้รบัการ
เยียวยาจากผลกระทบของการทวงคืน
พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันการเยียวยาซ้ าซ้อน
กับหน่วยงานอื่น 
 

 ด าเนินการได ้
1. ปัญหาผลกระทบจากการทวงคนืผืน
ป่าฯ  ครั้งที่ 6 บริเวณป่าโล่ใหญเ่ฉพาะ
ฝั่งขวา ป่าห้วย ป๊อดแป๊ด ท้องที่ต าบล
ท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ เนื้อท่ีประมาณ 600 ไร่ รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1 หลัง พืชผล
อาสินยางพารา อายุน้อยกว่า 3 ป ีได้
ปลูกป่าหยั่งต้นกล้าลงดินโดยใช้ต้นกล้า
ไม้ยางนา จ านวน 5,000 กล้า และ

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7 
(นครราชสมีา)     
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0917.1/2898  
ลว. 
27 เมษายน 2561 
 

อช. ตาดโตน 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

จัดท าฝายกึ่งถาวร จ านวน 1 ฝาย มี
ราษฎร ได้รบัผลกระทบ จ านวน 3 ราย 
ซึ่งคณะท างานตามแผนปฏิบัติการทวง
คืนผืนป่าชัยภมูิฯ ได้พิจารณา เห็นชอบ 
ในการช่วยเหลือราษฎร จ านวน 3 ราย  
ที่จะต้องเคลื่อนยา้ยออกจากพ้ืนท่ีไปยัง
ที่ท่ีราชการจัดให้บรเิวณป่าห้วยวัวเน่า 
เนื้อท่ีประมาณ 120 ไร่ ท้องที่หมู่ท่ี 10 
บ้านหนองกวาง ต าบลท่าหินโงม อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภมูิ ซึ่งเป็นแปลง
คดีที่สิ้นสดุแล้ว 

  18) พิจารณาขอรับสนับสนุนการปลูก
ป่ าแบบ  CSR จากภาค เอกชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการปลูกฟื้นฟูป่า พร้อมกับ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณใน
การปลูกบ ารุงรักษาอย่างน้อย 5 ป ี
 
 
 

 ด าเนินการได้ 
1. ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติตาดโตน
ได้รับงบประมาณตามโครงการปลูกป่า
ฟื้ นฟู ระบบนิ เวศ โดยบริษัท  ปตท. 
ส ารวจ และผลิตปิ โตรเลียม  จ ากั ด 
(มหาชน) บนเนื้อที่ป่าโล่ใหญ่ จ านวน 
5,000 ไร่ ด าเนินการตั้งแต่ ปี 2556 , 
2557, 2558 ซึ่งปลูกไม้ป่าท้องถิ่นชนิด
ต่างๆ เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้ยางนา 
ประดู่ แดง หว้า มะค่าโมง เป็นต้น เพื่อ
เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ าล าชีให้
มีความสมบูรณ์ ความหลากหลาย มาก
ยิ่งขึ้น จึงได้มีความต้องการปลูกไม้ป่าให้

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7 
(นครราชสมีา)     
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0917.1/2898 ลว.
27 เมษายน 2561 

อช. ตาดโตน 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

ดอกในพ้ืนท่ีป่าโล่ใหญ่ อันเป็นต้นน้ าของ
ล าห้วยชีลอง 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น จ านวน  110,022 ไร่ 
เขต 15 – 18/ 
22 - 24 
มกราคม 
2561/
เชียงใหม่ 

1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้าง
และ การบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานหลายขั้นตอน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความช านาญ ในการเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (ใน
กรณีด าเนินการเอง) ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  
2) พื้นที่การด าเนินงานบางแห่งตั้งอยู่ในสภาพภมูิ
ประเทศภูเขาสูงชัน การเข้าไปด าเนินการฟื้นฟูป่าท าได้
ยากล าบาก 

ระดับปฏิบัติ 
19) จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานการ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ี พร้อมระบุค่าพิกัดแปลงหรือ
พื้นทีด่ าเนินการแล้ว เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามประเมินผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
 

 สามารถด าเนินการได้   
1. โดยมีการจัดท าโครงการปลูกปา่ 
จ านวน 4 โครงการ 
 
 

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) ด่วนท่ีสุด ที่ 
ทส
0924.103/2506 
ลว. 30 เมษายน 
2561 

1. ส านกั
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 
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   2. โดยอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นท่ีและ
เตรียมกล้าไม ้ส าหรับปลูกป่าฟ้ืนฟู
โครงสร้างระบบนเิวศต้นน้ าภายใต้
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่า อนุรักษ์ท่ี
เสื่อมสภาพ เนื้อที่จ านวน 200 ไร ่
 

2. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์)       
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0922.1/1894  
ลว. 27 เมษายน 
2561 

2. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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   3. โดยมีการจัดท าข้อมลูแผนที่พรอ้ม
พิกัดแปลงด าเนินการปลูกป่า กิจกรรม
ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมสภาพ จ านวน 
5,000 ไร่ และกิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป 

3. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) ด่วน

3. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

จ านวน 3,000 ไร่ 
 

ที่สุด ท่ี ทส 
0925.1.02/ 
 1829  ลว. 3  
พฤษภาคม 2561 

 

  20) ประสาน กพร.ทส. ในการทบทวน
และก าหนดนิยายของค าว่า “พื้นที่ป่าไม้
ที่ทวงคืนได้” ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของ
กระทรวงฯ ให้ชัดเจน โดยสื่อสาร
ถ่ายทอดลงสู่พื้นที่ให้เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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  21) สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนท่ี เพาะ
กล้าไม้เพื่อใช้การด าเนินงานกิจกรรม
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่า และเป็นการเสรมิรายได้
ให้กับประชาชน 

 ด าเนินการได้  
1. โดยให้การสนับสนุนการเพาะช ากล้า
ไม้แก่ ชุมชน ทั้ งในและรอบแนวเขต
อุทยานแห่งชาติ 
 

1. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) ด่วนท่ีสุด ที่ 
ทส 0924.103/ 
2506  ลว. 30 
เมษายน 2561 

1. ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) 
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   2. โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
หมู่บ้านที่ไดร้ับเงินอุดหนุนราย ได้
โครงการ สสอ. จัดท าเรือนเพาะช า
ชุมชน จ านวน 4 หมู่บ้าน 
3. โดยโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษา
สิ่งแวดล้อมได้ด าเนิน การจัดท าการ

2. หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0922.1/1894  

2. ส านัก
บริหารส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

เพาะกล้าไม้ จ านวน 70,000 กล้า ตาม
แผนงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้
ด า เนิ น ก าร เพ าะกล้ า ไม้ จ าน วน  7 
หมู่บ้ านๆละ 10 ,000 กล้า ก าลังอยู่
ในช่วงด าเนนิการกรอกดินเพาะกล้าไม้ 

ลว. 27 เมษายน 
2561 
 

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

1) ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการ
ด าเนินงานหลายขั้นตอน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขาด
ความช านาญในการเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง จึงเกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานจดัซื้อจัดจ้าง  
(2) พื้นทีป่ลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมสภาพบางแห่ง 
มีสภาพเป็นภูเขาสูงชันและทุรกันดารท าให้การเข้าถึง
แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะฤดู
ฝน 

ระดับปฏิบัติ 
22) จัดท าคู่มือการด าเนินงานจดัซือ้จัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 และอบรมช้ีแจงท าความเขา้ใจกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเพื่อให้ด าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 ไม่สามารถด าเนินการได้  
1. เนื่องจากการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ควรเป็นผู้จัดท าในภาพรวม
ของกรม เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็น
แนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ 8 (ขอนแก่น) ได้เชิญวิทยากรจาก
ส านักงานคลังจังหวัดมาให้ความรู้แนะน า 
และตอบข้อซักถามในเรื่องดังกล่าว 

หนังสือส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น)  
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 
0918.104/2076  
ลว. 27 เมษายน 
2561 
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ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จ านวน 207,000 ไร่ 
เขต 1 – 5 
และ9/ 14 - 
15 ธันวาคม 
2560/ราชบุรี
และเพชรบุรี 

1) จังหวัดยังขาดความเข้าใจแนวทางการด าเนิน
โครงการจดัที่ดินให้ผูย้ากไร้ โดยเฉพาะประเด็นการช าระ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้พืน้ท่ีป่าของกรมป่าไม้  
2) หนว่ยงานยังไม่มีการลงข้อมูลพิกัดพื้นที่เป้าหมายโครงการ
จัดที่ดินให้ผูย้ากไร้ และโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าในแผนที่
ครอบคลมุในทุกพื้นที่ท้ังประเทศ 

ระดับปฏิบัติ 
23) รายงานผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดด้านการจัดการพืน้ท่ีป่า
ไม้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพิ่มเตมิในประเด็นผลการด าเนินการ 
และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจ
ราชการอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561  

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

ของการ
รายงาน 

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

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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  ข้อสั่งการ จ านวน 24 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 19 ข้อ    
  


