สรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดพิษณุโลก (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562)
ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา
2559

ปาสงวน
แหงชาติ

ชื่อปา
ปาน้ําภาคและ
ปาลําแควนอย
ฝงซาย
ทองที่ตําบลบอภาค
อําเภอชาติตระการ,
ตําบลน้ํากุม และ
ตําบลนครชุม
อําเภอนครไทย

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

5,430 - 3 - 92 1. ไดรับการอนุญาตจากกรมปาไม 1. จัดใหราษฎรแลว 305 ราย 322 แปลง
เนือ้ ที่ 5,365 - 2 - 41 ไร
แลว (ป.ส.23) ลงวันที่ 5
- รวมแบงแปลง กรณีครอบครองเกิน 20 ไร
กันยายน 2560
- สงรายชือ่ ใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดินแลว
2. คทช.จังหวัด มีหนังสือดวนที่สุด 2. คงเหลือกรณีผูครอบครองไมมาแสดงตน
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
5 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 65 - 1 - 51 ไร
ขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียม - คณะทํางานดานการจัดที่ดิน มีมติเมื่อวันที่
หนังสืออนุญาตฯ
28 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
อนุญาตใหผมู าแสดงตน 3 ราย 3 แปลง
เนื้อที่ 42 - 0 - 46 ไร ไดรับการจัดที่ดิน
เนื่องจากมาแสดงตนภายในกําหนดเวลา
ไมอนุญาตใหผไู มมาแสดงตน 2 ราย
2 แปลง เนื้อที่ 23 - 1 - 05 ไร ไดรับการ
จัดที่ดิน เนื่องจากไมมาแสดงตนภายใน
กําหนดเวลา
3. คทช.จ.พล. มีมติในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบตามที่คณะทํางานดานการจัดที่ดิน
เสนอ และจะไดรายงานคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน กรมทีด่ ิน ตอไป

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
1. ดานการพัฒนาที่ดินและการใช
ประโยชนที่ดินฯ
1.1 ดําเนินการ ณ บานบุงผํา ตําบล
น้ํากุม อําเภอนครไทย เกษตรกรเขารวม
จํานวนรวม 70 ราย กิจกรรมมีดังนี้
1) สาธิตการทําปุยหมักสูตร
พระราชทาน จํานวน 10 ตัน
2) สาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ
จํานวน 400 ลิตร
3) จัดหาเมล็ดพันธุปุยพืชสด
(ปอเทือง) จํานวน 2 ตัน
4) สงเสริมการปลูกพืชปุยสด
ปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 250 ไร
5) บริการวิเคราะหดินและให
คําแนะนํา จํานวน 150 ตัวอยาง
6) สํารวจจําแนกดินแบบละเอียด
และวางแผนการใชที่ดิน จํานวน
4,500 ไร
1.2 ดําเนินการทองทีต่ ําบลบอภาค
อําเภอชาติตระการ เกษตรกรเขารวม
จํานวนรวม 50 ราย กิจกรรมมีดังนี้
1) สาธิตการทําปุยหมัก พด.
จํานวน 5 ตัน
2) สาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ
จํานวน 200 ลิตร
3) จัดหาเมล็ดพันธุปุยพืชสด
(ปอเทือง) จํานวน 1 ตัน

2
ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา

ชื่อปา

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
4) สงเสริมการปลูกพืชปุยสด
ปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 125 ไร
2. ดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การตลาด
2.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกร
และสนับสนุนปจจัยการผลิต จํานวน
40 ราย
2.2 สนับสนุนปจจัยการผลิตในการ
เลี้ยงกบในกระชังบก ไดแก กระชังบก,
พันธุลูกกบ, อาหารกบ ใหแกราษฎร
จํานวน 25 ราย
2.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตในการ
เลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก ไดแก บอ
พลาสติก, พันธุปลาดุก, อาหารปลาดุก
ใหแกราษฎร จํานวน 25 ราย
2.4 ฝกอบรมหลักสูตรการจัดการ
การเลีย้ งสัตว การเพิ่มมูลคา และ
การตลาดไกพื้นเมือง และสนับสนุน
เงินอุดหนุนในการเลี้ยงสัตวปกใหแก
ราษฎร จํานวน 58 ราย
2.5 ดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี (พัฒนาบุคลากร,
พัฒนาแหลงทองเที่ยว/สิง่ อํานวย
ความสะดวก, พัฒนาสินคาและบริการ
และสงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยว)
จํานวน 3 หมูบาน ๆ ละ 45 คน
3. ดานการสงเสริมการรวมกลุม
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยจัด

3
ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา

2560

1. ปาสงวน
แหงชาติ

ชื่อปา

- ปาสองฝงลําน้ํา
แควนอย
ทองที่ตําบล
ดอนทอง อําเภอ
เมืองพิษณุโลก,
ตําบลทางาม
ตําบลบานยาง
ตําบลหินลาด
ตําบลคันโชง
อําเภอวัดโบสถ
และตําบลบานดง
อําเภอชาติตระการ

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

12,766 - 1 - 43

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

1. ประเภทปาสงวนแหงชาติ ไดรับ
การอนุญาตจากกรมปาไมแลว
(ป.ส.23) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2561
2. คทช.จังหวัด มีหนังสือดวนที่สุด
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียม
หนังสืออนุญาตฯ

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ

อบรมเกษตรกร จํานวน 185 ราย
หัวขอการอบรม ไดแก
3.1 การบริหารจัดการที่ดินทีไ่ ดรบั
ในรูปแบบสหกรณ
3.2 เรียนรูศาสตรพระราชาและ
การสรางจิตสํานึก
3.3 ใหความรูในเมนูอาชีพเพื่อเปน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
4. ดานการสงเสริมและจัดทําบัญชี
ครัวเรือน
สงเสริมและจัดทําบัญชีครัวเรือน โดย
จัดอบรมการจัดทําบัญชีแกเกษตรกร
และศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบ
ที่สรางความเขมแข็งโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 185 ราย
1. ดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
1. คณะทํางานดานการจัดที่ดนิ มีมติเมื่อ
การตลาด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
เตรียมความพรอมในการสํารวจ
1.1 อนุญาตใหผูครอบครองรายเดิม
ชื่อตรง/แปลงตรง 485 ราย 625 แปลง ความตองการของเกษตรกรในพื้นที่
เนื้อที่ 5,748 - 3 - 81 ไร ไดรับการจัด เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ทํากิจกรรมดานการปศุสัตว รวมถึง
ที่ดิน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม
1.2 อนุญาตใหผูครอบครองรายใหม
การประเมินศักยภาพเกษตรกร
(ทายาทของผูครอบครองเดิม)/แปลงตรง ในการทํากิจกรรมการปศุสัตว จํานวน
19 ราย 20 แปลง เนื้อที่ 119 - 2 - 14 ไร 90 ราย พบวา เกษตรกรมีศักยภาพ
ไดรับการจัดที่ดนิ
จํานวน 45 ราย
1.3 อนุญาตใหผูครอบครองรายใหม/
2. ดานการสงเสริมการรวมกลุม
เปลี่ยนมือ 60 ราย 68 แปลง
2.1 สํารวจความตองการของ

4
ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา

2560
(เพิ่มเติม)

2. พื้นที่สงวน
เพื่อกิจการ
นิคมในนิคม
สรางตนเอง

ชื่อปา

- นิคมสราง
ตนเองทุงสาน
ทองที่ตําบล
ทับยายเชียง
อําเภอพรหมพิราม

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

140 - 0 - 00

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

1. ประเภทพื้นที่สงวนเพื่อกิจการ
นิคมฯ อยูระหวางกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดเตรียมดานเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขออนุญาตใช

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ

เนื้อที่ 515 - 2 - 20 ไร ไดรับการจัดที่ดิน
1.4 อนุญาตใหผูครอบครองเกิน 20 ไร
ที่แบงแปลงแลว 407 ราย 542 แปลง
เนื้อที่ 5,100 - 3 - 34 ไร ไดรับการ
จัดที่ดิน
1.5 ปดประกาศใหผูไมมาแสดงตน
44 ราย 128 แปลง
เนื้อที่ 1,281 - 1 - 94 ไร
เพื่อใหมาแสดงตนภายตอเจาหนาที่
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ปดประกาศ
2. คทช.จ.พล. มีมติในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบตามที่คณะทํางานดานการจัดที่ดิน
เสนอ และจะไดรายงานคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน กรมที่ดิน ตอไป

ประชาชนในพื้นที่
2.2 จัดประชุมชี้แจงและใหความรู
การรวมกลุมและแนะนําสงเสริมการ
บริหารงานในรูปแบบสหกรณ จํานวน
90 ราย
2.3 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรใน
พื้นที่ มีเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณ
วัดจันทร จํากัด จํานวน 10 ราย, เปน
สมาชิกสหกรณการเกษตรวัดโบสถ
จํากัด จํานวน 8 ราย และสมาชิก
สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
จํานวน 4 ราย
2.4 จัดประชุมคณะทํางานดานการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2562
2.5 จัดประชุมคณะทํางานดานการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2562

1. นิคมสรางตนเองทุงสาน
จัดใหราษฎรแลว 24 ราย 24 แปลง
(สงรายชื่อใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดินแลว)
(จัดทั้งหมดแลว)

อยูในกระบวนการเตรียมความ
พรอมการดําเนินการตอจาก
ขั้นการจัดที่ดิน

5
ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา

ชื่อปา
- นิคมสราง
ตนเองบางระกํา
ทองที่ตําบล
หนองกุลา
อําเภอบางระกํา

2561

ปาสงวน
แหงชาติ

- ปาลุมน้ํา
วังทองฝงขวา
ทองที่ตําบล
บานกลาง
ตําบลวังนกแอน
และตําบลแกงโสภา
อําเภอวังทอง

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)
84 - 0 - 00

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม เพื่อ
เสนออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

2,167 - 2 - 73 1. คทช.จังหวัด เห็นชอบพื้นที่
เปาหมาย ในการประชุมเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2561 และแจง
ผลการพิจารณาใหกรมปาไมเพื่อ
นําเสนอคณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดินพิจารณา เมื่อวันที่ 18

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ

2. นิคมสรางตนเองบางระกํา
2.1 จัดใหราษฎรแลว 27 ราย 28 แปลง
(สงรายชื่อใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดินแลว)
2.2 คงเหลือกรณีผูครอบครอง
ไมมาแสดงตน 1 ราย 1 แปลง
เนื้อที่ 3 - 0 - 00 ไร
คณะทํางานดานการจัดที่ดนิ มีมติเมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2561
ไมอนุญาตใหผไู มมาแสดงตน
ไดรับการจัดที่ดนิ เนื่องจากไมมาแสดงตน
ภายในกําหนดเวลา
3. คทช.จ.พล. มีมติในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบตามที่คณะทํางานดานการจัดที่ดิน
เสนอ และจะไดรายงานคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน กรมที่ดิน ตอไป
1. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ไดสงขอมูล อยูในกระบวนการเตรียมความ
ที่ดิน และผูครอบครองที่ดินให คทช.
พรอมการดําเนินการตอจาก
จังหวัดพิษณุโลก แลว ตามหนังสือ
ขั้นการจัดที่ดิน
กรมที่ดิน ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0511.2/7791
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

6
ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา

ชื่อปา
- ปาสวนเมี่ยง
ทองที่ตําบลบานดง
ตําบลสวนเมี่ยง
ตําบลปาแดง ตําบล
ทาสะแก
อําเภอชาติตระการ
และตําบลคันโชง
อําเภอวัดโบสถ

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)
9,009 - 0 - 32

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

2. จังหวัดพิษณุโลก ไดมีคาํ สั่งแตงตั้ง
กรกฎาคม 2561
คณะทํางานสํารวจขอมูลที่ดนิ และ
2. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
ผูค รอบครองที่ดินของรัฐ ตามการจัด
กรมปาไม มีมติเห็นชอบพื้นที่
ทีด่ ินทํากินใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
ดังกลาวแลว ในการประชุม
และ คทช. ป 2561 ตามคําสัง่ จังหวัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
พิษณุโลก ที่ 2411/2562 ลงวันที่
และแจงผลการพิจารณาให
26 มีนาคม 2562
คทช.จังหวัดทราบ
3. คณะทํางานดานการจัดที่ดิน ไดจัดทํา
(หนังสือลงวันที่ 16 ตุลาคม
บัญชีขอมูลที่ดนิ และผูครอบครองที่ดิน
2561)
ของแตละอําเภอ พรอมทัง้ สารบบที่ดนิ
3. ผวจ.ลงนามในแบบคําขออนุญาต โดยสงใหคณะทํางานฯ ดังกลาว
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ประกอบการดําเนินการลงพืน้ ทีส่ ํารวจ
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ขอมูลฯ แลว ตามหนังสือจังหวัด
(ป.ส.20) เมื่อวันที่ 30 มกราคม
พิษณุโลก ที่ พล 0020.5.6/6120,
2562 ขณะนี้อยูระหวาง
6121, 9106 ลงวันที่ 18 เมษายน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสภาพ
2562 (สงใหสาขาวังทอง, สาขาวัดโบสถ,
ที่ดินอําเภอชาติตระการ) และ ที่ พล
ปาและจัดทํารายงานและเอกสาร
0020.5.6/6499 , 6500 , 6632
ประกอบเพื่อเสนอกรมปาไม
ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 (สงให
อําเภอวังทอง, อําเภอชาติตระการ,
อําเภอวัดโบสถ)
อยูระหวางคณะทํางานฯ ดําเนินการ
ลงพื้นที่สํารวจขอมูลฯ

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
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ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา
2562

ปาสงวน
แหงชาติ

ชื่อปา

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

14,780 - 2 - 09 1. จัดประชุมคณะทํางานดานการ
- อยูระหวางรอขอมูลที่ดินและ
ทองที่ตําบลหนองจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561
ผูครอบครองที่ดิน จาก
กะทาว, ตําบลหวยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
เฮี้ย อําเภอนครไทย
เพื่อพิจารณามอบหมายหนวยงาน
- ปาแดงและ
1,417 - 1 - 41 ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบรายละเอียด
ปาชาติตระการ
การทับซอนของพื้นที่เปาหมาย
ทองที่ตําบลทาสะแก
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
อําเภอชาติตระการ
2562
และตําบลบานพราว
2. ลงพื้นที่รวมกับสํานักจัดการ
ตําบลนครไทย ตําบล
บอโพธิ์ อําเภอนครไทย
ทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก,
- ปาแมน้ําเข็ก
1,217 - 3 - 45 อําเภอทองที่, อปท.ทองที่ และ
ทองที่ตําบลบานแยง
ผูนําชุมชน สํารวจตรวจสอบ
อําเภอนครไทย และ
ทบทวนขอมูลผูครอบครองที่ดินเดิม
ตําบลบานกลาง
(ผลการรังวัดแปลงที่ดิน) ใหถูกตอง
อําเภอวังทอง
ตรงกับปจจุบัน
- ปาน้ําภาคนอย 702 - 1 - 94
3. จัดประชุมคณะทํางานดานการ
ทองที่ตําบลบอภาค
จัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562
ตําบลปาแดง ตําบล
ชาติตระการ อําเภอ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
ชาติตระการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอมูล
ผลการตรวจสอบพื้นที่เปาหมาย
(เบื้องตน)
4. จัดประชุมคณะทํางานดานการ
จัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขต
- ปาเขากระยาง

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
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ป
ประเภทที่ดิน/
งบประมาณ
ปา

ชื่อปา

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูขั้นตอนใด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดนิ

พื้นที่ดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รับทราบผลการตรวจสอบทบทวน
ขอมูลผูครอบครองที่ดินเดิม
(ผลการรังวัดแปลงที่ดิน) ตามที่
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4
สาขาพิษณุโลก เสนอ
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
(คทช.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่
1/2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการจัดที่ดิน
ทํากินใหชุมชนฯ จังหวัดพิษณุโลก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่
คณะทํางานดานการจัดหาที่ดิน
เสนอ และจะไดแจงผลการพิจารณา
ใหคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
กรมปาไม ดําเนินการตอไป

คณะทํางานดานการจัดที่ดิน

คณะทํางานดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ

