แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นนโยบายด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ (ทช.)
เขตตรวจ/
ปัญหาอุปสรรค
ข้อสั่งการ
ว.ด.ป. /จังหวัด
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จานวน 140,000 ไร่
27 พฤศจิ ก ายน 1) เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรร
1) ควรจัดทางบประมาณการดาเนินงาน
2560 ส่ ว นกลาง งบประมาณสาหรับการดาเนินงานตาม ตามตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนแยกออก
กรุงเทพฯ
ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย “พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืน จากกิจกรรมอื่นให้ชัดเจน
ได้” เป็นการเฉพาะ แต่เป็นการบริหาร
จัดการงบประมาณร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
ทาให้วงเงินงบประมาณที่แสดงค่อนข้าง
สูงซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายทีไ่ ด้รับ

27 พฤศจิ ก ายน 2) การรายงานผลการดาเนินงานการทวง
2560 ส่ ว นกลาง คืนผืนป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าของ
กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่ผ่านมา ไม่มีหลักฐาน
ประกอบการดาเนินงานที่เป็นผลสาเร็จ
ปรากฏชัดเจน ทาให้ขาดความ
น่าเชื่อถือ

2) ควรจัดทาฐานข้อมูลผลการดาเนินการ
ทวงคืนผืนป่า โดยระบุพิกัดพื้นที่
ขอบเขต และจานวนพื้นที่ที่ทวงคืนได้
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
และสาหรับการรายงานผลการ
ดาเนินงานการทวงคืนผืนป่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้แนบ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

 สามารถดาเนินการได้ (ระบุรายละเอียด/เอกสาร
หรือรูปภาพประกอบ)

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

บันทึก ทช. ด่วนที่สุด ที่ ทส ทช.
0402.3/364 ลว. 26 ม.ค. 61

ปัจจุบันส่วนป้องกันและปราบปรามได้จดั ทาแผน
งบประมาณในโครงการบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น)
ผืนป่าชายเลน โดยอยู่ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่า
ชายเลน กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน กิจกรรมย่อยที่
1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากรทางทะเล
และป่าชายเลน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
บันทึก ทช. ด่วนที่สุด ที่ ทส ทช.

 สามารถดาเนินการได้ (ระบุรายละเอียด/เอกสาร
0402.3/364 ลว. 26 ม.ค. 61
หรือรูปภาพประกอบ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่วนป้องกันและปราบปรามได้ดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานในความรับผิดชอบ
(รายสัปดาห์) ส่งกองแผนงานทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มี
อิทธิพลเพื่อทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่า (ไร่)
ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สดุ ที่ ทส
0402.3/ว 892 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) ส่วนผลการ

-2เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ
ข้อมูลในรูปแบบ Shapefiles เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ดาเนินงานการทวงคืนผืนป่าโดยระบุพิกัดพื้นที่
ของเขต และจานวนพื้นที่ที่ทวงคืนได้ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จานวน 110,022 ไร่
27 พฤศจิ ก ายน 1) งบประมาณต้นทุนต่อหน่วยในการ
1) ควรกาหนดแนวทางการกาหนดพื้นที่
2560 ส่ ว นกลาง ดาเนินโครงการปลูก/ฟื้นฟูพื้นที่ป่า ของ
ฟื้นฟูป่าในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน ว่า
กรุงเทพฯ
แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน เช่น
พืน้ ที่ไหนดาเนินการปลูกฟื้นฟู หรือ
ปม. และ อส.
พืน้ ที่ไหนปล่อยให้ฟื้นฟูเองตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณต่อหน่วยทีไ่ ด้รบั

สรุป

 สามารถดาเนินการได้ (ระบุรายละเอียด/เอกสาร บันทึก ทช. ด่วนที่สุด ที่ ทส สปล./สบทช.
หรือรูปภาพประกอบ) ในปีงบประมาณ 2561 กรม 0402.3/364 ลว. 26 ม.ค. 61
ทช. ได้รับงบประมาณปลูกป่าชายเลนเพื่อการใช้
สอย
จานวน 3,000 ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งเป็นการ
ปลูกด้วยความหนาแน่นสูง 1,600 ต้น/ไร่ โดยกรม
ทช. มีแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
โดยการตัดสางขยายระยะเมื่ออายุครบ 3 ปี โดย
เนื้อไม้ที่ได้จากการตัดสางขยายระยะ ซึ่งกรม ทช.
และชุมชนจะได้วางแผนร่วมกันในการนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไป

ข้อสั่งการ ทช. ทั้งหมด จานวน 3 ข้อ
หน่วยงานตอบข้อสั่งการ จานวน 3 ข้อ
คิดเป็น ร้อยละ 100

หมายเหตุ : 1) ข้อสั่งการ หมายถึง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจจะดาเนินงานให้สาเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอืน่ ๆ
3) ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ สามารถดาเนินการได้
4) ขอให้ส่งไฟล์บัญชีข้อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด

