
 
  
 
 

แผนปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ 

ตาม 
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ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุพ์ืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ค าน า 

  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมัติแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจัดท า

โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือยับยั้ง หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และยึดคืนพ้ืนที่ป่าให้ได้ภายใน ๑ ปี พร้อมทั้ง

ปรับปรุงกระบวนการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพป่าให้มีความอุดม

สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศภายในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพิทักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ใน ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปจัดท า

แผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสัมฤทธิผล ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากร

ป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ใน

ความรับผิดชอบ จ านวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ๑๔ แห่ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ านวน ๕ แห่ง และ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง รวมมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ๖,๙๙๖,๒๗๘ ไร่ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน  

  เพ่ือให้การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในความรับผิดชอบของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ 

เป็นไปตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ จึงได้บูรณาการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติงานการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ซึ่ง

ประกอบด้วย เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม และแนวทางการด าเนินงาน พร้อมตัวชี้วัด รวมจ านวน

๑๗ แผนงาน/โครงการ ๓๘ กิจกรรม และรายละเอียดอ่ืนๆ โดยยึดถือตามกรอบยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ จ านวน    กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้การ

ด าเนินการเป็นรูปอธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

สืบต่อไป 

 

 

 

 
 



 
 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยในอดีตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า แต่ในช่วงระยะเวลากว่าห้าสิบปีที่
ผ่านมา พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศลดลงไปกว่า ๖๙ ล้านไร่ หรือลดลงเฉลี่ยปีละ ๑.๓ ล้านไร่  โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๐๔ พบว่ามีพ้ืนที่ป่าประมาณ ๑๗๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลดลง
เหลือ ๑๐๒.๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๘ ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ได้ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์ เช่น การเกิดดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สภาวะอากาศ
เปลี่ยนแปลง และการเกิดโรคระบาด เป็นต้น    หากสถานการณ์การตัดไม้ท าลายป่ายังไม่ยุติ และการฟ้ืนฟู
สภาพป่าที่เสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปอธรบรม เมื่อนั้นมนุษย์อาจได้รับบทเรียนจากภัย
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้น เช่น การเกิดน้ าท่วมใหญ่ที่ราบลุ่มภาคกลางเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การเกิดวิกฤต
หมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือในช่วงฤดูแล้ง และการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และจัดท าแผน
แม่บทก าหนดเป้าหมายที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามห้วงเวลาที่ก าหนด และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติการในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คือ
การพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ   

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่

เป้าหมายก าหนดไว้ภายใน ๑ ปี 
๒.  เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน 

ภายใน ๒ ป ี
๓.  เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า ในพ้ืนที่เป้าหมายทั่วทั้งประเทศ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน ๒ – ๑๐ปี 
 

วิสัยทัศน์  
  ประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อันเป็นรากฐานการพัฒนาชาติให้มั่นคงยั่งยืน 
 
 
 

 



 
  

พันธกิจ  

๑. หยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภทอย่างเร่งด่วน 
๒. หยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
๓. หยุดยั้งการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า 
๔. จัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจน 
๕. สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๖. ขับไล่รื้อถอนจับกุมเอาผิดกับผู้ที่เข้าครอบครองพ้ืนที่ป่าโดยผิดกฎหมาย 
๗. ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรรายใหม่ในเขตพ้ืนที่รกร้างหรือเสื่อมโทรม 
๘. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและกระบวนการท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ        

ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๙. ปรับปรุงกฎหมายที่มีความขัดแย้งกัน ท าให้เกิดช่องว่าง หรืออุปสรรคในการพิทักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด  
  ๑๐. ฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม  
  ๑๑. ส่งเสริมการปลูกป่าบริเวณพ้ืนที่ถูกบุกรุก และบริเวณช่องทางผ่านแดนร่วมกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ให้เป็นป่าอาเซียน  
  ๑๒. ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาป่าโดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   
 
เป้าหมายหลัก 
    พิทักษ์รักษาป่าไม้ของประเทศให้มีความสมบูรณ์โดยให้มีพ้ืนที่ป่า อย่างน้อยร้อยละ ๔๐  ของ
พ้ืนที่ประเทศ ภายใน ๑๐ ปี  
 



 
 
ยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  ๑๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
   ๑.๑ กลยุทธ์ “หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ”  
   ๑.๒ กลยุทธ์ “จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า”  
   ๑.๓ กลยุทธ์ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า”  
   ๑.๔ กลยุทธ์ “ยึดคืนพ้ืนที่ป่า ยับยั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่าย
ทางอากาศเป็นหลักฐานหลักร่วมกับ หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง” 
  
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลุกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน  

๒.๑ กลยุทธ์  “ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าเป็น วาระแห่งชาติ”  
๒.๒  กลยุทธ์  “จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก”  
๒.๓ กลยุทธ์ “ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน” การพิทักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
   



 
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

๓.๑ กลยุทธ์ “ปรับปรุงระบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้”   
๓.๒ กลยุทธ์ “พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระดับจังหวัด และอ าเภอ”  

   ๓.๓ กลยุทธ์ “จัดท าแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวที่ชัดเจน”   
   ๓.๔ กลยุทธ์ “จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning)”  
   ๓.๕ กลยุทธ์ “ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ”  
 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน  
    ๔.๑ กลยุทธ์ “จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกับ 
ประชาชน”  
   ๔.๒ กลยุทธ์ “จัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือทดแทนความต้องการและ ลด
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า”  
   ๔.๓ กลยุทธ์ “ให้คนอยู่กับป่าพ่ึงพากันอย่างมีความสุข”  
   ๔.๔ กลยุทธ์ “เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศใน การฟ้ืนฟูและดูแลป่าอย่างยั่งยืน”  
   ๔.๕ กลยุทธ์ “ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ”   
   โดยทางส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับส านักบริหารที่
อนุรักษ์ท่ี ๑๖ โดยบูรณาการระดับหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่ท่ีรับผิดชอบ เช่น กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์ที่ 1 : หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ(ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี) 
หน่วยงานหลัก            : สอป. สอส. สอช. 
หน่วยงานสนับสนุน      : สตน. สฟป. สฟพ. สปร. กปม. ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครองส านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ทส.)ด่านการค้าชายแดน ด่านตรวจสัตว์ป่า cites 
ตัวช้ีวัด                    :สถิติการตรวจยึดจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
พื้นที่ด าเนินการ          : ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. หยุดยั้งกำรบุกรุก
ท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ สบอ.
16 ภำยใน 1 ปี โดย
ยึดถือภำพถ่ำยทำง
อำกำศสี ปี 2545 
 

1. แผนงำนป้องกัน
ปรำบปรำมกำรบุกรุกพ้ืนที่
อนุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ป้องกันปรำบปรำมกำรบุก
รุกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
2. กำรสนธิก ำลังป้องกัน
รักษำป่ำอนุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เร่งรัดกำรจับกุมผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ นอกเหนือพ้ืนที่ส ำรวจภำพถ่ำย
ทำงอำกำศสี ปี 2545    
2.1สนธิก ำลังเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ำด ำเนินกำรโดยจัดล ำดับควำมเร่งด่วนผู้
บุกรุกรำยใหญ่ โดย 
2.1.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธกำรฯระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  โดยหน่วยงำนหลักเป็นศูนย์อ ำนวยกำรภำรกิจและประสำนกำร
ปฏิบัติงำน 
2.1.2 ด ำเนินกำรสนธิก ำลังป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำย
เกี่ยว กับกำรป่ำไม้และสัตว์ป่ำตำมแผนยุทธกำรฯ 
     - ก ำลังพลรำยงำนตัวและพักค้ำงแรมที่หน่วยพิทักษ์ 
     - ก ำลังพลสนธิก ำลังเข้ำปิดล้อมเป้ำหมำยเชิญแกนน ำ/ผู้น ำหมู่บ้ำนท ำ
ควำมเข้ำใจและน ำตรวจพื้นที่บุกรุกเข้ำด ำเนินกำรตรวจยึดพื้นที่บุกรุกและ
ด ำเนินคดีตรึงก ำลังในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
- ตรึงก ำลังในพ้ืนที่เป้ำหมำย ต่อหำกไม่พบปัญหำอุปสรรคใดๆถอนก ำลังออก
จำกพ้ืนที่เป้ำหมำยมำรวมกันที่กองอ ำนวยกำร 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 

แผนปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้  
การบุกกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนงำนป้องกันกำรค้ำ
น ำเข้ำ ส่งออก ผ่ำนแดน 
ตำมอนุสัญญำว่ำด้วย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

 
 
 
3. ลำดตระเวนทำงอำกำศ
และภำคพ้ืนดิน 
 
 
4.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนกำรลำดตระเวนแผน
ใหม่และระบบติดตำม
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
1. ป้องกันกำรค้ำน ำเข้ำ 
ส่งออก และน ำผ่ำนแดน ตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศท่ีผิดกฎหมำย 

ภำรกิจพร้อมสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ถอนก ำลังกลับต้นสังกัดของแต่ละ
หน่วยงำน 
2.2 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธกำรฯ ให้ส ำนักฯ ทรำบ 
3.1 ประสำนควำมร่วมมือใช้อำกำศยำนและสนธิก ำลังเจ้ำหน้ำที่เข้ำ
ตรวจสอบภำคพ้ืนดินในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้     
 
4.1 ฝึกอบรมทักษะและขบวนงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องด้ำนเทคนิคใน
กำรลำดตระเวนเชิงคุณภำพ เนื้อหำดังนี้ 
-กำรเขียนบันทึกตรวจยึดจับกุมและแนวทำงกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
-เทคนิคกำรลำดตระเวนภำคสนำมกำรป้องกันตัวและกำรจับกุมผู้กระท ำผิด 
- กำรใช้เครื่องหำค่ำพิกัดทำงภูมิศำสตร์(GPS) แผนที่และเข็มทิศ 
-เทคนิคกำรบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคำมและข้อมูลสัตว์ป่ำควบคู่กับกำร
ลำดตระเวน 
- กำรฝึกปฏิบัติกำรลำดตระเวนเชิงคุณภำพในพ้ืนที่ 
- เทคนิคกำรวิเครำะห์ผลกำรลำดตระเวนและกำรน ำเสนอข้อมูล 
1.1 ประสำนงำนร่วมกับด่ำนกำรค้ำชำยแดนให้ด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำ 
CITES 
1.2 กวดขัน ตรวจตรำ กระบวนกำรออกใบอนุญำตต่ำง ๆ ด้ำนกำรค้ำสัตว์
ป่ำตำมอนุสัญญำ CITES อย่ำงเข้มงวด 
1.3 จัดเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสอบแหล่งค้ำสัตว์ป่ำและพืชป่ำหำยำก 

 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์ที่ 2: จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลาย(ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี) 
หน่วยงานหลัก            : ทหาร และศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ (ศปย.) สบอ.16 
หน่วยงานสนับสนุน      :ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 
ตัวช้ีวัด                    : ระดับความส าเร็จด้านการเข้าด าเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าในพื้นที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มากกว่าร้อยละ 20                              
พื้นที่ด าเนินการ          : ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. หน่วยเฉพำะกิจป้องกัน
และปรำบปรำมกำรตัดไม้
ท ำลำยป่ำที่ตั้งขึ้นสำมำรถ
เข้ำปฏิบัติงำนครอบคลุม
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 
2. ศูนย์ปฏิบัติกำร
ปรำบปรำมฯ (ศปย.) สบอ.
16 ทั้ง 8 ศูนย์ มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 
3. จัดตั้งจุดสกัดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรป้องกัน
รักษำป่ำในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 
 

1. แผนงำนปฏิบัติกำร
เฉพำะกิจป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้
ท ำลำยป่ำ 
 
 
 
 
 

 

1. สนธิก ำลังป้องกัน
ปรำบปรำมกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์กรณีเฉพำะกิจเร่งด่วน 
 
 
2. จัดตั้งจุดสกัดในพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ ที่มีควำมหล่อแหล่ม 
หรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อขบวนกำร
ลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำ ตอลด
จนเส้นทำงเสี่ยงต่ำง ๆ ใน
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 

1.1 ควบคุม ก ำกับ ดูแล และบูรณำกำร สนธิก ำลังกับหน่วยงำนภำคสนำม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรปรำบปรำมและหยุดยั้งกำรบุกรุก
ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงเข้มข้น ตำมนโยบำยคสช. และแนวทำงของ กอส. 
1.2 ประสำนกำรสนธิก ำลังกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และติดตำม
ข่ำวสำรและสถำนกำรณ์กำรบุกรุกทรัพยำกรป่ำไม้ในพ้ืนที่ 
 
2.1 จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนของแต่หน่วยงำนในกำรจัดตั้งจุดสกัด 
2.2 รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละอุทยำนแห่งชำติ,วนอุทยำน,
ประเมินจุดเสี่ยงหรือพ้ืนที่หล่อแหลมเพ่ือจัดตั้งสกัดชั่วครำว/ถำวร ตำม
แผนงำน 
2.3เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม/ลำดตระเวนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
2.4 ด ำเนินกำรตรวจเฝ้ำระวังและลำดตระเวนตำมแผน พร้อมเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
2.5 น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเข้ำสู่ฐำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
2.6 วิเครำะห์ประเมินผล และปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนต่ำง ๆ 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

2.7 รวบรวมรำยงำนผลของแต่ละหน่วยงำนในสังกัด รำยงำนผลให้ สบอ.
16  ทรำบและรำยงำนกรมอุทยำน แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ต่อไป 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า(ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี) 
หน่วยงานหลัก            : สอป. สอช. สอส. ICT กงก.(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
หน่วยงานสนับสนุน      :ทุกหน่วยงานในสังกัด สบอ.16 ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง สื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลท์) 
                               เครือข่ายผู้น าชุมชน เครือข่าย รสทป. กลุ่มจิตอาสา หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
ตัวช้ีวัด                    : เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%  
ของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
พื้นที่ด าเนินการ          :ชุมชนเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่า 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. เพิ่มช่องทำงให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
รักษำทรัพยำกรป่ำไม้ 
2. มีเครือข่ำยรับแจ้งข่ำวสำร 
แจ้งเหตุ ร้องเรียน 
ประชำสัมพันธ์ ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ 
3.คุ้มครองป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรบุกรุกยึดถือ
ครอบครองในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ใน
พ้ืนทีท่ี่ยังมีควำมเสี่ยงในกำร
ออกตรวจลำดตระเวนไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

1. แผนงำนรณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่ำวสำรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
บุกรุกตัดไม้ท ำลำยป่ำ
ให้เข้ำถึงประชำชนใน
ชุมชนเขตพ้ืนที่ป่ำ
และพ้ืนที่รอบป่ำ 
 
 
 
 
 

1. กำรฝึกอบรมและเพ่ิม
ประสิทธิภำพและสร้ำง
เครือข่ำยรำษฎรอำสำสมัคร
พิทักษ์ป่ำ (รสทป.) 
 
2. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์แก่
ประชำชนในชุมชนเขตพ้ืนที่
ป่ำและพ้ืนที่รอบป่ำ 

1.1 ด ำเนินกำรฝึกอบรมและทบทวนเพิ่มประสิทธิภำพแก่รำษฎรผู้ผ่ำนกำร
อบรมตำมโครงกำรรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) จ ำนวน 7 รุ่นๆ ละ 
100 คน 
1.2จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
 
2.1  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนชุมชนต้นน้ ำ (จปส.) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ให้กับชุมชนได้รับ
ทรำบ 
2.2  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้น ำชุมชน หน่วยงำนเอกชน ภำครัฐ 
สื่อมวลชนและกลุ่มจิตอำสำในกำรช่วยยับยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 2. แผนงำนจัดตั้ง

หน่วยพิทักษ์ในพ้ืนที่
1.จัดตั้งหน่วยพิทักษ์เพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ที่ยังไม่

จัดตั้งหน่วยพิทักษ์เพ่ิมเติมในอุทยำนแห่งชำติที่ยังขำดหน่วยฯ คิดค ำนวณท่ี
40,000 ไร่/หน่วยพิทักษ์ 

 



ป่ำอนุรักษ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 1. ส ำรวจฐำนข้อมูลทรัพยำกรในพ้ืนที่ด้ำนชีวภำพและกำยภำพพร้อม
กับส ำรวจควำมคิดเห็นของรำษฎร์ในพื้นที่และประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจเพ่ือลดควำมขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนตำมจ ำแนกพ้ืนที่
รับผิดชอบให้หน่วยพิทักษ์ฯมีควำมชัดเจนเหมำะสม 

2. ส ำรวจเส้นทำงคมนำคม แหล่งน้ ำสำธำรณูปโภค 
3. จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ ฯ 

  
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์ที่ 4: ยึดคืนพื้นที่ป่า ยับยั้งการบุกรุกป่าและแก้ไขปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐานหลัก ร่วมกับหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาด าเนินการ1 ปี)                              
หน่วยงานหลัก            : ศนูย์ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุมคามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สบอ.16 
หน่วยงานสนับสนุน      :สอป. สฟพ. สอส.  ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง  
ตัวช้ีวัด                    : (1)  มีข้อมูลพื้นที่ที่ถูกบุกรุกของหน่วยงานในสังกัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
                               (2)  ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ในพื้นที่ป่าแต่ละแห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ          :ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายของ สบอ.16 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ได้พ้ืนที่ป่ำกลับคืนตำม
เป้ำหมำย 
2. ลดข้อขัดแย้ง กรณีคืน
สิทธิที่เป็นธรรมให้กับ
รำษฎร 

1. แผนงำนยึดคืน
และเฝ้ำระวังติดตำม
ภัยคุมคำมพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ 
 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลระบบภูมิ
สำรสนเทศเกี่ยวกับพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ของ สบอ.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตรวจยึดและเฝ้ำระวังภัย
คุกคำมกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 

1.1จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและเฝ้ำระวังภัยคุกคำมในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ สบอ.16 เพื่อ
ด ำเนินงำนของแต่ละองค์ประกอบตรวจสอบและเฝ้ำระวังภัยคุกคำมในพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ 
1.2 รวบรวมฐำนข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละอุทยำนแห่งชำติ,วนอุทยำน,เขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำโดยใช้ผลข้อมูลโครงกำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดินป่ำไม้ตำมแนวทำงมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนำยน 2541 ลงประมวลผลทำง
เทคนิคผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
1.3 จัดพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น แสดงผลขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ลักษณะพ้ืนที่บุกรุกใน
แผ่นที่มำตรำส่วนที่เหมำะสม 
1.4 วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนที่และเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง
(ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศในพ้ืนที่รับผิดชอบย้อนหลัง)พร้อมจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
1.5 ประสำนงำนหน่วยงำนในพื้นท่ีรับผิดชอบวำงแผนกำรด ำเนินกำรลงตรวจสอบ
พ้ืนที่ภำคสนำม หำข้อเท็จจริง 
1.รวบรวมผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำมำบริหำรกำรจัดกำรและสร้ำงระบบติดตำม
ตรวจสอบสภำพป่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ที่ 1: ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าเป็นวาระแห่งชาติ(ระยะเวลาด าเนินการ 1-10 ปี) 
หน่วยงานหลัก            : สอป. สอส. สอช. สปร. สตน. 
หน่วยงานสนับสนุน      :สฟป. สฟพ. สปร. ICT ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง 
ตัวช้ีวัด                    : มีการปรับปรุงข้อกฎหมายมีการจัดวันส าคัญทางป่าไม้ 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. ทุกภำคส่วนเห็นปัญหำ
กำรบุกรุกท ำลำยป่ำเป็น
ปัญหำระดับชำติ 
2. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุก
ตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

2. แผนงำนส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์สร้ำง
จิตส ำนึก 

1. ประชำสัมพันธ์สร้ำง
จิตส ำนึกรักผืนป่ำของแผ่นดิน 

-จัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยำกรป่ำไม้เน้นเด็กและเยำวชน 
- บูรณำกำรร่วมทุกหน่วยงำน 

ระดับนโยบำย
พิจำรณำ โดยมี 
อส.เป็นเจ้ำภำพ
หลัก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.มีเครือข่ำยในด้ำนกำร
อนุรักษ์ 
2.ประชำชนมีจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 

1 แผนงำนสร้ำง
เครือข่ำยองค์กรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ 

1 กิจกรรมอบรมและจัดตั้ง
กลุ่มรสทป.กลุ่มทสม. 
2  อบรมเยำวชนพิทักษ์ป่ำ
และรำษฎรในชุมชน เพ่ือ
สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำร
อนุรักษ์ 

1.1  จัดอบรมในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยแต่ละชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 
บูรณำกำรร่วมทุกหน่วยงำน 
2.1 จัดอบรมเยำวชนทุกโรงเรียนโดยอบรมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับตัวแทนของ
แต่ละชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 
2.2 จัดอบรมในทุกหมู่บ้ำนเป้ำหมำยแต่ละชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ป่ำ
อนุรักษ์ 
2.3 จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ที่ 2: จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก(ระยะเวลาด าเนินการ 1-10 ปี) 
หน่วยงานหลัก           : สอป. สอส. สอช. สปร. สตน. 
หน่วยงานสนับสนุน    :สฟป. สฟพ. สปร. ICT กปม.ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครองสถาบันการศึกษา 
ตัวช้ีวัด                    :  (1) โรงเรียนได้รับการอบรมไม่ต่ ากว่า 25 โรงเรียน  
(2) จัดอบรมในทุกหมู่บ้าน เป้าหมายไม่ต่ ากว่า 50 หมู่บ้าน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ที่ 3    : ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน(ระยะเวลาด าเนินการ 1-10 ปี) 
หน่วยงานหลัก           : สอป. สอส. สอช. สปร. สตน. 
หน่วยงานสนับสนุน    :สฟป. สฟพ. สปร. ICT กปม.ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครองสถาบันการศึกษา 
ตัวช้ีวัด                    :  (1) เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมและมีการประเมินผล 
(2) มีการให้รางวัลและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 เจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีควำม
ภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติงำน 
2  ส่งเสริมเชิดชูบุคลำกรที่
ท ำงำนอุทิศตนให้กับกำร
ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ 

1 แผนงำนปลูกฝัง
อุดมกำรณ์ด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 

1 จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่เรื่อง
กำรอุดมกำรณ์ให้รักและ  
หวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้ 
 
2 ส่งเสริมสวัสดิกำรให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนเพ่ือ
ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ 

1.1 ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
2.1 เชิดช ูยกย่องให้รำงวัลเป็นตัวอย่ำงส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงำนดีและอุทิศตนใน
กำรปกป้องดูแลทรัพยำกรป่ำไม้ 

 



 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐำน
ถูกต้องน ำมำตัดสินใจวิเครำะห์
แนวเขตท่ีซับซ้อน – เหลื่อมล้ ำ
ให้มีแนวเขตเดียวที่ถูกต้องเป็น
ธรรมที่สุดและถูกต้องตำม
กฎหมำยแต่ละประเภท โดย
แปลงข้อมูลทั้งหมดเป็นดิจิตอล  
เพ่ือเป็นแผนที่พื้นฐำน base  
mapเพ่ือให้ได้ข้อมูลของ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่อยู่ในเขตป่ำไม้ 
และสำมำรถเรียกใช้ตรวจสอบ 
บริหำรจัดกำร ได้ทันที 
 

1. แผนงำนจัดท ำแนว
เขตป่ำไม้ 

1. จัดท ำแนวเขตป่ำไม้ตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้
พุทธศักรำช  2484  ในส่วน
ของแนวเขตป่ำอนุรักษ์ตำม
กฎหมำย 

1.1 กรณีเขตป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย(อุทยำนแห่งชำติ,เขตรักษำพันธุ์สัตว์
ป่ำ,เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ) ใหญ่กว่ำแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งเป็นกำร
ประกำศภำยหลังป่ำสงวนแห่งชำติ  สมควรต้องใช้แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
เนื่องจำกแนวเขตป่ำอนุรักษ์ท่ีใหญ่กว่ำ  และประกำศภำยหลังป่ำสงวน
แห่งชำติ  ไปละเมิดสิทธิ์ของรำษฎร  ท ำให้เกิดกำรไม่ยอมรับ  โดยท ำกำร
ปรับปรุงประกำศแนวเขตป่ำอนุรักษ์ข้ึนใหม่โดยใช้แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
1.2 กรณี เขตป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย(อุทยำนแห่งชำติ,เขตรักษำพันธุ์สัตว์
ป่ำ,เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ) กับเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ทับซ้อนเป็นแนวเดียวกัน 
สมควรใช้แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่ได้ส ำรวจรังวัดไว้  ซึ่งมีเอกสำรหลักฐำน
รำยละเอียดชัดเจน โดยให้ใช้แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติดังกล่ำวเป็นแนวเขต
ป่ำอนุรักษ์  เช่น  อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย, อุทยำนแห่งชำติดอยขุน
ตำล 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรที่
ด ำเนินกำรใน
ปัจจุบัน 
- โครงกำรจัดท ำ
ปรับปรุงแนวเขต
พ้ืนที่ป่ำไม้  
Reshape 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลของกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่อยู่ในเขตป่ำไม้ และ

  1.3 กรณีเขตป่ำอนุรักษ์  (อุทยำนแห่งชำติ,เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ,เขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำ)  กับเขตป่ำสงวนแห่งชำติ มีควำมชัดเจนแล้ว จึงพิจำรณำแนวเขตป่ำ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์ที่ 3: จัดท าแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวที่ชัดเจน(ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี) 
หน่วยงานหลัก           : สฟพ. ศูนย์เฝ้าระวังฯ  
หน่วยงานสนับสนุน    :สอช. สอส. กปม. 
ตัวช้ีวัด                    : (1)ได้แนวเขตป่าไม้ครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน (100%) เป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
                                (2)  มีข้อมูลแปลงถือครองของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครบถ้วน (100%) 

 



สำมำรถเรียกใช้ตรวจสอบ 
บริหำรจัดกำร ได้ทันที 
3. ได้ฐำนข้อมูลแปลงที่ดินของ
รำษฎร ที่อยู่อำศัยและท ำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ใน
ระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือพิสูจน์
สิทธิให้กับรำษฎรว่ำป่ำรุกคน
หรือคนรุกป่ำ และใช้เป็นข้อมูล
ในกำรบริหำรจัดกำร กำรฟ้ืนฟู
และ 
ควบคุมกำรบุกรุกในพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ 
4. สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ใน
ภำรกิจที่เก่ียวข้องอย่ำงรวดเร็ว
และสำมำรถเชื่อมโยงกับศูนย์
ข้อมูลหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ ได้ 
 

ไม้ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้  พ.ศ. 2484  ในส่วนป่ำไม้ถำวรของชำติตำม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9  มิถุนำยน  2509 (เชียงใหม่), 10 
พฤศจิกำยน  2508 (ล ำพูน)  โดยยกเลิกป่ำไม้ถำวรในส่วนที่อยู่ในเขตป่ำ
อนุรักษ์และในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  แต่หำกพ้ืนที่ป่ำไม้ถำวรในส่วนที่ใหญ่
กว่ำเขตป่ำอนุรักษ์หรือป่ำสงวนแห่งชำติและมีสภำพเป็นป่ำไม้มีสภำพ
สมบูรณ์มีคุณค่ำ  สมควรแก่กำรอนุรักษ์ให้ด ำเนินกำรประกำศเป็นพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์หรือป่ำสงวนแห่งชำติ แล้วแต่กรณี 
1.4 ในกำรจัดท ำแนวเขตป่ำไม้ให้ใช้เอกสำรหลักฐำนตลอดจนรำยละเอียดที่
ได้ด ำเนินกำรและจัดเก็บไว้ เช่น สมุดจดรำยกำรรังวัด แผ่นพล๊อตต้นร่ำง 
และหลักฐำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง ใช้ประกอบในกำรจัดท ำแนวเขต เนื่องจำก
หลักฐำนดังกล่ำว เป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน 
1.5 กำรด ำเนินกำร 1.1) -1.3)  สมควรให้กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ  
และพันธุ์พืช ก ำหนดเป็นแนวทำงให้ชัดเจนซึ่งอำจจะมีระเบียบข้อกฎหมำย  
และแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ิมเติม  ซึ่งต้องพิจำรณำ ในภำพรวมของป่ำ
อนุรักษ์ทั่วประเทศหลังจำกนั้น  จึงด ำเนินกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมป่ำไม้ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
ระหว่ำงหน่วยงำน  แล้วจึงท ำควำมเข้ำใจไปสู่หน่วยงำนภำยนอก และภำค
ประชำชนต่อไป 
 

  2. จัดท ำแนวเขตหรือแนว
แปลงของกิจกรรมต่ำงๆ 
 
 
 
 

ก ำหนดใช้แผนที่ฐำนตำมกิจกรรมที่ 1 
     - รังวัดแนวเขตหรือจัดท ำแนวเขตแปลงของกิจกรรมต่ำงๆ เป็นรูปแบบ
ค่ำพิกัดท้ังหมด 
     - จัดท ำชั้นข้อมูลในระบบดิจิตอลและจัดเรียงไว้ในรูปแบบฐำนข้อมูล GIS  
     - ส ำรวจแปลงถือครองที่ดินของรำษฎรในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์  (อช. , ขสป.) 
     - รังวัดจัดท ำแผนที่ขอบเขต 

 



 

 

 

 
 
 

 

3.จัดท ำฐำนข้อมูลแปลงที่ดิน
ของรำษฎร ในพ้ืนที่ป่ำไม้ 
เพ่ือกำรพิสูจน์สิทธิและคืน
สิทธิให้กันรำษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแนว
เขตป่ำไม้และกิจกรรมในเขต
ป่ำไม้ในระบบภูมิสำรสนเทศ 

- ส ำรวจแปลงถือครองที่ดินของรำษฎรในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์  (อช. , ขสป.) 
- รังวัดจัดท ำแผนที่ขอบเขตรูปแปลงที่ดินที่รำษฎรถือครอง (รำยแปลง)  
- จัดท ำทะเบียน ข้อมูลแปลงที่ดินที่รำษฎรถือครอง 
- จัดท ำแนวเขตควบคุมพ้ืนที่ท ำกินของรำษฎรในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 
-   รังวัดหมำยแนวเขตและฝังหลักเขตควบคุมพ้ืนที่ ที่รำษฎรอยู่อำศัย และ
ท ำกิน  ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 
- จัดท ำชั้นข้อมูลในระบบดิจิตอลและจัดเรียงไว้ในรูปแบบฐำนข้อมูล GIS  
โดยชั้นข้อมูลทั้งหมดจัดเรียงไว้ในแผนที่ฐำนตำมกิจกรรมที่ 1 
- น ำผลกำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศในปีที่มีกำรประกำศเขตป่ำครั้งแรกหรือ
ใกล้กันถัดมำท ำกำรตรวจสอบแปลงที่ดินของรำษฎรว่ำอยู่ก่อนหรือหลังเขต
ป่ำไมค้รั้งแรก 
- น ำข้อมูลที่ได้จัดท ำตำมกิจกรรมที่ 1-3 มำจัดท ำในระบบภูมิสำรสนเทศ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1: จัดระบบดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมกับประชาชน(ระยะเวลาด าเนินการ 1-10 ปี) 
หน่วยงานหลัก           : สปร. สตน. สฟพ.  
หน่วยงานสนับสนุน    :สอช. สอส. กงว. อบต. อบจ. ฝ่ายปกครอง ทหาร 
ตัวช้ีวัด                    :  (1)  พื้นที่ป่าได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ 
                                (2)  มีแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามสมรรถนะและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
                                (3)  พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนามากกว่าร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. กำรดูแลประชำชนและ
ชุมชนในพ้ืนที่ป่ำและพ้ืนที่รอบ
ป่ำ ให้มีพออยู่พอกินพอใช้ โดย
จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้อยู่อย่ำงมีควำมสุข 
เกื้อกูลกัน ระหว่ำงป่ำกับคน
อย่ำงยั่งยืน 
2. ให้รำษฎรและหน่วยงำน
ต่ำงๆ เข้ำมำมีบทบำทบริหำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
3. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริมำ
บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ โดนเน้นให้
คนอยู่กับป่ำอย่ำงยั่งยืนและ
เกื้อกูลกัน 
4. วำงแผนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่ำงเหมำะสมตำม
สมรรถนะและกฎหมำย 

1. แผนงำนอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

1. พัฒนำ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
2. กิจกรรมหมู่บ้ำนป่ำไม้แผน
ใหม่ 
3.Profile Village 
4.Landuse Planning 

- ใช้ระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยบริหำรจัดกำร 
- น้อมน ำแนวพระรำชด ำริเข้ำมำเป็นต้นแบบในกำรท ำงำน 
- เน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนโดยท ำงำนแบบบูรณำกำร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและ
ขยำยผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำตำมแนวทำง
พระรำชด ำริ และโครงกำร
อันเนื่องฯ ในกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
2. ดูแลประชำชน และ 
ชุมชนในพ้ืนที่ป่ำและรอบป่ำ
ให้มีพออยู่ พอกิน พอใช้ 

1. แผนงำนพัฒนำกำรป่ำไม้
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
2. ดูแลประชำชน และชุมชน
ในพ้ืนที่ป่ำและรอบป่ำให้มี
พออยู่ พอกิน พอใช้ 
3. จัดท ำโครงกำรเสริม
รำยได้ให้กับประชำชนและ
ชุมชนในพ้ืนที่ป่ำและรอบป่ำ 
เช่น โครงกำรป่ำสมุนไพร 
 

1. โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริ 
2. หมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำ
รักษำสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนำกำรป่ำไม้อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
4. พัฒนำเพ่ือควำมม่ันคง
เฉพำะพ้ืนที่ 

1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3                : ให้คนอยู่กับป่า พึ่งพากันอย่างมีความสุข (ระยะเวลาด าเนินการ 1-10 ปี) 
หน่วยงานหลัก             : สปร. สตน. สฟพ.  
หน่วยงานสนับสนุน       : สอช. สอส. กงว. อบต. อบจ. ฝ่ายปกครอง ทหาร 
ตัวช้ีวัด                     : (1)  หมู่บ้านในพื้นที่ป่ามีการน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
                                (2)  ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินป่ำไม้ที่เหมำะสม 
 
 

1. แผนงำนส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนำด้ำน
กำรวิจัย 

1.1 ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยและ
กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 

สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยด้ำนต่ำงๆในพ้ืนที่อนุรักษ์และสร้ำงนวัตกรรมจำก
ผลกำรวิจัย 

 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. พัฒนำและถ่ำยทอดองค์  1.2 เวทีแลกเปลี่ยนระหว่ำง 1.2.1 หำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำแผนปฏิบัติงำนกำรวิจัยใน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 5                : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้(ระยะเวลาด าเนินการ 1-10 ปี) 

หน่วยงานหลัก             : กงว. สอส. สอช. 

หน่วยงานสนับสนุน       : สวนพฤษศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัด                     : (1)  มีการศึกษาวิจัย/นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไม่น้อยกว่า 5/1 (เรื่อง/นวัตกรรม) ต่อปี 
                             (2)  มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 เวที/ปี 

(3)  มีการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

                                (4)  มีฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

                                (5)  มีการถ่ายทอดความรู้และผลงานการวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

                                (6)  มีการเผยแพร่สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทุกช่องทาง 

                                (7)  งานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

                          (8)  มีหลักสูตรหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 

                                (9)  มีเครือข่ายด้านการวิจัยในระดับจังหวัด 



 

ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยสู่
หน่วยงำนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
2. แผนงำนจัดกำรองค์
ควำมรู้และถ่ำยทอด
ควำมรู้จำกผลงำนวิจัย
เชิงวิชำกำรสู่กำรใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
3. แผนงำนเพิ่ม
ประสิทธิภำพงำนวิจัย
ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 

นักวิชำกำรและหน่วยงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดท ำ
แผนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย 
1.3 ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1 จัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัย
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
2.2 กำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
ผลงำนวิจัยเชิงวิชำกำรสู่กำรใช้
ประโยชน์ 
2.3เผยแพร่ สร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพงำนวิจัย
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
3.2 เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรด้ำน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
3.3 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรวิจัย 

พ้ืนที่อนุรักษ์อย่ำงเป็นระบบ 
 
 
1.3.1 สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเพื่อให้ทรำบถึงทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆในพ้ืนที่
รวมถึงติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรในชุมชน 
 
- เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ให้มีประสิทธิภำพ 
 
- ชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรวิจัยทำงวิชำกำรท่ี
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
- น ำผลงำนกำรศึกษำวิจัยด้ำนต่ำงๆ ออกเผยแพร่เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 
- ให้งำนวิจัยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
- เพ่ิมปริมำณและคุณภำพของนักวิจัยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพและมี
มำตรฐำน 
- สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับเครือข่ำยต่ำงๆ 



 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๖๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

  
เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปราบปรามและหยุดยั้ง

การบุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้  

๑. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองก าลังป้องกันชายแดนของ
กองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปราบปราม
และจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ท าลาย หรือกระท าด้วยประกาศใด ๆ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียแก่
สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัด
ไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การน าเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนการปราบปราม
เครือข่ายขบวนการตัดไม้ท าลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ  

๒. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 
กรค้าไม้แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใดที่
ท าด้วยไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยประละเลยหรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ บัญญัติไว้
ให้ด าเนินลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการ โดยทันที  

๓. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามผลคดีป่าไม้และด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ ถูกบุกรุก
ท าลาย ให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ดังเดิมโดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ทั้งภาคประชาชนและ
องค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่างอย่างจริงจัง  

๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยประละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกด าเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดโดยทันที  

๕. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง  
  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                                                   หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



 
 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  66 / 2557 

       เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรประสำนงำนในกำรปรำบปรำมและหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้พ้ืนที่ต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สำมำรถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม  จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
         1. ให้กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบดังกล่ำวเพิ่มเติม ทั้งนี้กำรปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
64/2557 ลง วันที่ 14 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2557 เรื่อง กำรปรำบปรำมและหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
         2. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบำยกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำวในสภำวกำรณ์
ปัจจุบัน ดังนี้ 
          2.1 กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชนผู้ยำกไร้ ผู้ที่มีรำยได้น้อย 
และผู้ไร้ที่ดินท ำกิน ซึ่งได้อำศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนค ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้อง
ด ำเนินกำรสอบสวน และพิสูจน์ทรำบ เพ่ือก ำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมและด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 
          2.2 กำรด ำเนินกำรเร่งด่วนในปัจจุบัน คือ กำรป้องกันไม่ให้มีกำรบุกรุกเพ่ิมเติม 
ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดและเด็ดขำด 
          2.3 กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่สั่งสมมำตั้งแต่เดิมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรและวิธีด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือเสนอขออนุมัติจำกคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติโดยด่วน 
          2.4 กรณีใดๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรม ให้
ด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะสิ้นสุดกระบวนกำรที่ก ำหนด 
           

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2557 
                   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
             หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

 
 
 
 
 



 







 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


