
 
 

จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จำกกำรติดตำมครั้งที ่1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ    
ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  
**************************************************************************** 

1. ตัวชี้วัดย่อย : พื้นที่ป่ำไม้ทวงคืนได้    รวมจ ำนวน 4 ข้อ 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะทีด่ ำเนินกำรได้     จ ำนวน .......... ข้อ 

ส่วนกลาง วันที่ 
20 ก.ย.62 

กทม. 

1) อส . ไม่ มี งบป ระมาณ ในการ
ด าเนินการื้อถอน ตามมาตรา 22 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
และมาตรา 25 พ.ร.บ .ป่ าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 ในกรณีที่คดี
สิ้นสุดแล้ว 

1) หารือกับส านักงบประมาณเพื่อหา
แนวทางในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับ
โค ร งก า รท ว งคื น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้
ครอบคลุมทุกขั้นตอน/กิจกรรม ตั้งแต่
การจับกุม ด าเนินคดี จนถึงการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างภายหลังคดีสิ้นสุด 

 สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
1. จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้
โครงการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อส านักงบประมาณต่อไป 
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในส่วนของกิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณา
การ ภายใต้ โครงการรั กษาความมั่ นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทวงคืนผืน
ป่า จ านวน 35,000 ไร่ และค่าใช้จ่ายในการประสานการ
ติดตามและเร่งรัดผลดี จ านวน 3,196 คดี 
 *** เนื่องจากการด าเนินการตามมาตรการทวงคืนผืน
ป่ามีลักษณะเป็นการด าเนินการตามมาตรการทาง
ปกครอง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติไว้ ตามนัย
หนังสือ ด่วนมาก ที่ ทส 0903.4/13825 ลง

1. หนังสือส านักปอ้งกัน 
ปราบปรามและควบคุมไฟป่า 
ที่ ทส 0904.202/3273 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
 
2. หนังสือส านักแผนงาน
และสารสนเทศ ที่ ทส 
0905.304/283 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธุ์ 2562 
 
 
 
 
 
3. หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุม 
ไฟป่า ที่ ทส 
0904.202/3273  
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 



-2- 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

วันที่  18 สิงหาคม 2554 โดยให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการออกค าสั่งให้ผู้กระท า
ผิดท าลายหรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งปลูก
สร้างออกจากอุทยานแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หากผู้กระท าผิดไม่ด าเนินการตามค าสั่ง
ทางปกครองดั งกล่ าว หรือขัดค าสั่ งพนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงจะด าเนินการแทนและเรียกค่าใช้จ่าย 
หรือด าเนนิการทางแพ่งจากผู้กระท าผิดแล้วแต่
กรณี ตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติดังกล่าว 

  2) ควรน าค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แ ห่ งช าติ  ที่  6 4 /2 5 5 7  แ ล ะ 
966/2557 มาใช้ประโยชน์ในการ
ปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า 
และทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ให้กลับมาเป็น
ของรัฐได้มากที่ สุด เนื่ องจากเป็น
ค าสั่งที่ช่วยสนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าที่
มีมานานได้อย่างถูกต้องและมีความ
เด็ดขาดมากข้ึน 

 สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
กรมอุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ า และพั นธุ์พื ช ได้
ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าและทวงคืนพื้นที่
ป่ า ตามค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่ 
64/2557 และ 966/2557 ดังกล่าว โดยด าเนินการ
กับนายทุนและผู้มีอิทธิพลก่อนเป็นอันดังแรก รวมทั้ง 
ด าเนินการกับผู้ที่บุกรุกรายใหม่ หรือบุกรุกขยายพื้นที่ 
ภายหลังวันที่ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
64/2557 และ 966/2557 มีผลบังคับใช้ แต่มี
ผลกระทบทางอ้อมเนื่องจากผู้บุกรุกมักอ้างตนเป็นผู้
ยากจน ผู้ยากไร้ และไร้ที่ดินท ากิน ที่ได้ท ากินก่อน
ค าสั่ งดังกล่าวมีผลบังคับใช้  แต่ภายหลังจากการ
ประกาศเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 
2541 ตลอดจนเป็นสาเหตุให้ผู้บุกรุกใหม่ กล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ โดยอาศัยการอ้างสิทธิความ
ยากจน ยากไร้ และไร้ที่ดินท ากิน ที่เป็นสาเหตุในการ
บุกรุกป่า เช่นเดียวกับผู้บุกรุกป่ากลุ่มที่บุกรุกอยู่ก่อน
วันที่มีค าสั่ง คสช.ดังกล่าว 

หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุม 
ไฟป่า ที่ ทส 
0904.202/3273  
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 



-3- 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

 2) การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย “พื้นที่
ป่ าไม้ทวงคืนได้ ” จากหน่วยงาน
ส่ ว น ก ล า ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์บุกรุกพื้นที่ในปัจจุบัน  

3) การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย “พื้นที่
ป่าไม้ทวงคืนได้” ให้ตรวจสอบและ
เปรียบเทียบข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ปา
ไม้ ระหว่างข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมและข้อมูลการส ารวจของ
ห น่ ว ย ป ฏิ บั ติ ใน พื้ น ที่  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์การบุกรุก
พื้นที่ในปัจจุบัน 

ให้หน่วยงานในพื้นที่ก าหนดพื้นที่ เป้าหมายเพื่อ
สอดคล้องกับสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่
นั้นๆ โดยให้มีการใช้ข้อมูลจากพื้นที่เป้าหมาย AO 
(Area of Operation) ในระบบ AO system มา
พิจารณาและสนับสนุนการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อให้ได้พื้นที่เป้าหมายเป็นรูปธรรม 

หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุม 
ไฟป่า ที่ ทส 
0904.202/3273  
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 

ส่วนกลาง วันที่ 
21 พ.ย.61 

กทม. 

1) เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดองค์ความรู้
เกี่ ย วกั บ ระ เบี ยบ กฎ หมายและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ขอให้ อส. ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
หน่ วย งาน ใน พื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ ก าร
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดพื้นที่ป่า
ไม้ทวงคืนได้ และการนับผลส าเร็จ
เป้าหมายของตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวง
คืนได้ให้ชัดเจนมีความเข้าใจตรงกัน
แล ะส อด ค ล้ อ งกั บ ขั้ น ต อน ก าร
ด าเนินงาน ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ข อ งแ ต่ ล ะ ค น แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน 

 สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ส านักป้องกันปราบปรามและ
ควบคุมไฟป่า และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้จัด
ประชุมเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
09 .30 -14.30 น . โดยเชิญ คณ ะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างานก ากับดูแลตัวชี้วัด เข้า
ร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์พื ช เพื่ อพิจารณา
รายละเอียดตัวชี้วัด แนวทางการประเมินและการ
รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) โดยที่ประชุมมีมติ
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการกรอก
ข้อมูลลงในแบบส ารวจและแบบรายงานผล ตัวชี้วัด
ที่  1 .1 .2 จ านวนพื้ นที่ป่ าไม้ทวงคืน ได้  – เข้า
ครอบครอง แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ เพื่อรวบรวมก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดแล้ว 

หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุม 
ไฟป่า ที่ ทส 
0904.303/718  
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 

รวมทั้งหมด 4 4  



 
 

2. ตัวช้ีวัดย่อย : พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มข้ึน รวมจ ำนวน  4  ข้อ 

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน .......... ข้อ 

ส่วนกลาง วันที่ 
20 ก.ย.62 

กทม. 

1) แนวทางการปลูกฟืน้ฟูพืน้ทีป่่า
ของแต่ละหน่วยงานขาดความชดัเจน 
2) การด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลในพื้นทีท่ี่ราษฎรอยู่อาศัยท า
กินหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2541 แต่อยู่ก่อนปี 
พ.ศ.2554 (ค าสั่ง คสช.ฉบบัที่ 66) 
หากไม่สามารถอพยพราษฎรออกมา
ได้ให้ฟื้นฟูพื้นที่ปา่ต้นน้ าล าธาร ตาม
โครงการสร้างป่าสรา้งรายได้ โดยการ
มีส่วนร่วมของราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

1) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่
แปลงปลู กป่ า จ าแนกตามแหล่ ง
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และที่
ไม่มีงบประมาณบ ารุงรักษาต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดหางบประมาณ และ
ก าหนดมาตรการในการบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และเพื่อสะดวกใน
การติดตามประเมินผลฟื้นฟูป่า 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) ขอให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์จัดส่งข้อมูลการ
ปลูกป่าทุกประเภทเป็นรูปแบบ shapefile และ
แผนที่ขอบเขตรายแปลงพร้อมพิกัดวงรอบ 
 
 
2) ส านักสนองงานพระราชด าริ ได้จัดท าฐานข้อมูล
พื้นที่แปลงปลูกป่า ระหว่างปี 2558-2562 ส่งให้ทาง
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าและส านักฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และรวบรวมจัดท าเป็นภาพรวมของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
3) ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้ด าเนินการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าที่จ าแนก
ตามแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาโดยตลอดอย่างเป็นระบบ ส าหรับแปลง
ปลูกป่าที่ได้ร่วมด าเนินการและไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการบ ารุงรักษาแปลงปลูกป่าจากภาครัฐ 

1. หนังสือส านักอนรุักษ์
และจัดการต้นน้ า ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 
0908.1103/2176 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 

2) หนังสือส านักสนอง
งานพระราชด าริ ที่ ทส 
0940.1/187 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2561 

 
3) หนังสือส านักฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 0908.103/832 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2562 
 

  2) ให้น าข้อมูลผลส าเร็จจาการปลูกป่า
ไป เพิ่ ม ในฐานข้ อมู ลตามตั วชี้ วั ด
เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษาเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลในการค านวณขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน
พื้นที่ป่าตามความเป็นจริง 

 สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
1) ขอให้หน่วยงานสนามเร่งรัดด าเนินการกรอก
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานทุกแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ลงในระบบฐานข้อมูลตั้งแต่
ปีงบประมาณเริ่มต้นด าเนินการถึงปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 

1. หนังสือส านักอนรุักษ์
และจัดการต้นน้ า ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 
0908.1102/2122 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2561 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

 
2) การน าข้อมูลผลส าเร็จจากการปลูกป่าไปเพิ่มใน
ฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายพื้นที่ป่าได้รับการ
รักษา จะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อแปลงปลูก
ป่าได้รับการบ ารุกรักษานั้นพ้นระยะเวลาในการ
บ ารุงรักษาแปลงปลูกป่าแล้ว เนื่องจากงบประมาณ
ในการบ ารุงแปลงปลูกป่ามีอัตราราคางานเกี่ยวข้อง
กับการจัดการพื้นที่แปลงปลูกป่าดังกล่าวแล้ว เมื่อ
ครบระยะเวลาในการบ ารุงรักษาแปลงปลูกป่าที่
ก าหนด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได้มีแนวทางปฏิบัติโดยให้ส่งมอบพื้นที่แปลงปลูก
ป่ากับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่
รับไปดูแลรักษาและจัดให้อยู่ในแผนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

2) หนังสือส านักฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 0908.103/832 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2562 
 

  3) จัดท าแนวทางปฏิบัติการปลูกฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ให้หน่วยงานในพื้นที่โดยการ
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณการปลูก
ฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมทั้งการบ ารุงรักษาให้
ชัดเจน หากมีพื้นที่ใดซึ่งป่าสามารถฟื้นฟู
ตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องปลูกฟื้นฟู 
ต้องก าหนดมาตรการป้องกันให้ชัดเจนอ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุก 

 สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
1) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ 
2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
แจ้งแนวทางปฏิบัติการปลูกฟื้นฟูป่าให้กับหน่วย
ปฏิบัติในสังกัดถือปฏิบัติไว้แล้ว โดยจ าแนกเป็นการ
ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ า ตาม
นัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.204/1137 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2559 นอกจากนี้ ในปัจจุบันกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อด าเนินการ
ปลูกฟื้นฟูป่า ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวส่วนใหญ่

หนังสือกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0908.302/24538 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 

2) หนังสือส านักฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 0908.103/832 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะไม่สามารถยืนยันการจัดสรรงบ
ในปีถัดๆ ไปได้ ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวได้รับการพิจารณาแก้ไข โดยนัยหนังสือกรม
อุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0906.205/ว14851 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

ส่วนกลาง วันที่ 
21 พ.ย.62 

กทม. 

- ให้  อส. จั ดท าข้ อมู ลพื้ นที่ ด าเนิ น
โครงการตามตัวชี้วดัเป้าหมายพื้นทีป่่าไม้
เพิ่มขึ้น ผลการด าเนินโครงการภายใต้
ตั วชี้ วัดเป้ าหมายปี  2560 -2562 
พร้อมแนบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 1 : 
4000 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจ
ราชการของคณ ะผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงฯ 

 สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
1. ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้รวบรวม
และจัดท าข้อมูลแปลงปลูกป่าพร้อมแผนที่ ใน
รูปแบบดิจิตอลไฟล์ ในส่วนแผนงานปลูกป่าใน
ความรับผิดชอบของส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ จ านวน 35,000 ไร่ ที่สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมา จ านวน 12 แผ่น และแผ่นบันทึก
ข้อมูล จ านวน 1 แผ่น 
2) ส านักสนองงานพระราชด าริ ได้จัดท าข้อมูล
แปลงปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -
2562 ส่งให้ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าเพื่อ
ตรวจสอบและจัดท าแผนที่ภาพถ่ ายดาวเทียม
เรียบร้อยแล้ว 

1) หนังสือส านักฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 0908.205/ว257
ลงวันที่ 23 มกราคม 
2562 
 
 

2) หนังสือส านักสนอง
งานพระราชด าริ ที่ ทส 
0940.1/187 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 

จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

จำกกำรติดตำมครั้งท่ี 2 (เมื่อวันที ่26 เมษำยน 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที ่15 พฤษภำคม 2562 . 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวง  

หน่วยงำน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

1. ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่ำไม้ทวงคืนได้  (ด ำเนินกำรได้ 6 ข้อ) 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 4 ข้อ 

เขต 10 - 12  
วันที่ 17 – 18  

ธ.ค. 61 ณ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

และจังหวัด
ขอนแก่น 

2. ความไม่ชัดเจนของแนวทาง
ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายต่อ
กลุ่มนายทุนหรือผู้ยากไร้  
3. การด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ทับ
ซ้อนระหว่างเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เขตป่าอนุรักษ์  เขตปฏิรูปที่ ดิน 
(ส ป ก .) แ ล ะ เขตพ้ื นที่ อ่ื นๆ ใช้
ระยะเวลานาน และบางพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่ า ซึ่ ง เคย เป็ น พ้ืนที่ ป่ าไม้ตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2548 
4. ร าษ ฎ ร บ า งร าย ไม่ เข้ า ใจ 
หลักเกณฑ์ตามนโยบายการทวงคืน
ผืนป่าในประเด็นสิทธิครอบครอง

2. ให้  อส . ด าเนินการชี้แจงท า
ความเข้าใจกับหน่วยงานในพ้ืนที่
เกี่ยวกับการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
และการนับผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของพ้ืนที่ป่าไม้ทวงคืนได้ให้ชัดเจน 
เพ่ื อ ให้ มี ค ว าม เข้ า ใจที่ ถู กต้ อ ง
ตรงกัน สอดคล้องกับระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

 ด าเนินการได้  
      หน่วยงานที่สามาถด าเนินการได้ คือ อุทยาน
แห่งชาติภูพาน, อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก, อุทยาน
แห่งชาติภูผายล, อุทยานแห่งชาตินายูง– น้ าโสม 
(เตรียมการ), อุทยานแห่งชาติภูลังกา และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โดยได้ด าเนินการตามนโยบายทวงคืน
ผืนป่าของรัฐบาล โดยยึดหลักเกณฑ์ตามค าสั่ง คสช. ที่ 
66 /57  และข้อกฎหมายอย่ างเคร่ งครัด  ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ 2561 ทวงคืนได้ 65 ไร่ โดยการเจรจา
ขอคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุกขยายเพิ่มจากแปลง มติ 30 
มิ.ย. 41 และเฝ้าระวังไม่ให้กลับเข้าไปท าประโยชน์ซ้ า
อีก และด าเนินการปลูกป่าฟื้นฟูภายหลังจากการทวง
คืน โดยไม่ได้ไปริดรอนสิทธิ์ในพ้ืนที่ มติ ครม. 30 มิ.ย. 
41 แต่อย่างใด ซึ่งราษฎรมีความเข้าใจและยินยอมคืน
พื้นที่ตามนโยบายด้วยความสมัครใจ 
 

หนังสือส านักบรหิาร
พื้นที่อนุรักษ์ ที ่10 
(อุดรธานี) ด่วนที่สุด ท่ี 
ทส0920.105/3234 
ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

พ้ื นที่ ป่ าภ ายห ลั งจ ากท วงคื น
ม า แ ล้ ว จ ะ ยั ง ค ง ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ครอบครองพ้ืนที่ป่าตามมติ ค.ร.ม. 
เมื่ อ วันที่  30 มิ .ย . 41 หรือไม่
อย่างไร 

 10. ความไม่ ชั ดเจนของแนวทาง
ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายต่อ
กลุ่มนายทุนหรือผู้ยากไร้  
11. การด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่
ทับซ้อนระหว่างเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เขตป่าอนุรักษ์ เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) 
และเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ใช้ระยะเวลานาน 
และบางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งเคยเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้  พ.ศ. 
2548 
12. ราษฎรบางรายไม่เข้าใจหลักเกณฑ์
ตามนโยบายการทวงคืนผืนป่าในประเด็น
สิทธิครอบครองพ้ืนที่ป่าภายหลังจาก
ทวงคืนมาแล้ วจะยั งคงได้ รั บสิ ทธิ
ครอบครองพ้ืนที่ป่าตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ
วันที่ 30 มิ.ย. 41 หรือไม่อย่างไร 

8. ให้  สบอ.8 (ขอนแก่น ) และ 
ส บ อ .10 (อุ ด ร ธ า นี )  ชี้ แ จ ง
หลักเกณฑ์ตามนโยบายการทวงคืน
ผื น ป่ าของรั ฐบ าล  โดย เฉพ าะ
ประเด็นสิทธิครอบครองพ้ืนที่ป่า
ภายหลังจากการทวงคืน ตามมติ 
ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 41 ให้
ชุมชนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน 

 ด าเนินการได ้
ส านักบริหารพื้นที่อนุ รักษ์ที่  8  (ขอนแก่น) ได้

มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ช้ีแจงหลักเกณฑ์ตาม
นโยบายการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลโดยเฉพาะ
ประเด็นสิทธิครอบครองพื้นที่ป่า ภายหลังจากการทวง
คืนตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่  30 มิ .ย. 41 โดยได้
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และราษฎรได้รับทราบ
เป็นที่ เข้าใจเรียบร้อยแล้ว และส านักบริหารพื้นที่
อนุ รักษ์ที่  8  (ขอนแก่น ) ได้รายงานกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องสิทธิครอบครอง
พื้นที่ป่าภายหลังจากการทวงคืนตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ
วันท่ี 30 มิ.ย. 41 รายละเอียดดังนี้ 
     จังหวัดขอนแก่น 
- อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 186 ราย 205 แปลง 1,354-
3-5 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 793 ราย 1,022 แปลง 
11,147-2-10 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติภูเวียง 22 ราย 22 แปลง 425 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติภู เก้า-ภูพานค า 71 ราย 78 แปลง 
1,089-1-71 ไร่ 
 รวมท้ังสิ้น 1,072 ราย 1,327 แปลง 14,016.70 ไร่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- อุทยานแห่งชาติภูพาน 37 ราย 41 แปลง 551-3-56 ไร่ 

หนังสือส านักบรหิาร
พื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8 
(ขอนแก่น) ด่วนท่ีสุด 
ที่ ทส
0918.104/2730     
ลงวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 36 ราย 46 แปลง 
439-1-26 ไร่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 22 ราย 22 แปลง 163-
3-83 ไร่ 
รวมทั้งสิ้น 95 รำย 109 แปลง 1,155.15 ไร่ 

เขต 15 – 18  
วันที่ 9-11 ม.ค. 

62  
ณ จังหวัด
เชียงรำย 

5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในปัจจุบันมีภารกิจที่ได้
มอบหมายเพ่ิมเติม เช่น การส ารวจ
พ้ืนที่ป่าเพ่ือน ามาจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  

 

3. ขอให้ อส. ลาดตระเวนในพ้ืนที่อย่าง
สม่ าเสมอ เน้นรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คง
สภาพเดิมและป้องกันไฟป่าและป้องกัน
ไฟป่าเพ่ือให้ป่าฟ้ืนตัว และป้องกัน
ไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมเติม
โดยให้ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับชุมชน
เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่าไม้  

 ด าเนินการได้  
ส านักป้องกัน  ปราบปราม และควบคุมไฟป่า       

ได้ จั ดส รรงบประมาณ งบ เงินอุ ดหนุ นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่  15 (เชียงราย)  ส าหรับด าเนินงานใน
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 หมู่บ้านๆ 
ละ 50,000 บาท โดยมีกิจกรรมด าเนินงานตามแบบ
เครือข่าย รสทป. ดังนี ้
   1. ลาดตระเวนร่วมเพื่อการป้องกันการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า 
   2. ตั้งจุดสกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบริเวณ
เส้นทางเสีย่งต่อการลักลอบตดัไมท้ าลายป่าในเขตป่า
อนุรักษ์  
   3. ท าแนวกันไฟและจดัเวรยามแจ้งข่าวเพื่อการเฝ้า
ระวังไฟป่า 

หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0904.202/1112 
ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 

เขต 5–7  
วันที่ 20– 21 
ก.พ. 62 ณ 

จังหวัดสงขลำ 

8. การตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุกส่วนใหญ่
ไม่สามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้ หรือ
จับกุมผู้กระท าผิดได้แต่มีการต่อสู้คดี
ในเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างที่ดิน
ของรัฐและที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่
สามารถน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดี 

7. ขอให้  อส. ลาดตระเวนพ้ืนที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
พ้ืนที่ป่าไม้ให้คงสภาพเดิม และ
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมเติมและลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจ
กับชุ มชน  ซึ่ งจะเป็ นการสร้ าง
เครือข่ายในการป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม ้

 ด าเนินการได้  
     ส านักป้องกัน  ปราบปราม และควบคุมไฟป่า       
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมป้องกันรักษาป่า
แบบบูรณาการ (ด้านการป้องกัน) ให้แก่ ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0904.202/1112 
ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(รสทป.) และฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จ านวนอย่างละ 1 รุ่น 
เพื่อให้กลุ่ม รสทป. เหล่านี้ เป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี 

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 2 ข้อ 

เขต 8 - 9  
วันที่ 28 – 29 

ม.ค. 62 ณ 
จังหวัด

ปรำจีนบุรี 

7. สบอ.1 (ปราจีนบุรี) และ สบอ.2 
(ศรีราชา) ยังไม่ ได้รับการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดเป้าหมายพ้ืนที่ป่าทวงคืนได้
จาก อส. และไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินงานเป็นการเฉพาะ 

5. ให้  อ ส . เร่ ง รั ด ก า ห น ด ค่ า
เป้าหมายตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม้ทวงคืน
ได้ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่
โดยเร่งด่วนเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
พิจารณาจัดตั้ งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการทวงคืนพ้ืนที่ป่าเป็น
การเฉพาะในปีงบประมาณถัดไป 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เชิญ

คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานก ากับดูแล
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 22) ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวช้ีวัดแนว
ทางการประเมินและการรายงานผล ซึ่งตัวช้ีวัดที่ได้
ถ่ายทอดให้สู่หน่วยงาน ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายใน
การทวงคืนพ้ืนท่ีป่าด้วย 

หนังสือส านักบรหิาร
พื้นที่อนุรักษ์ ที ่1 
(ปราจีนบุรี) ด่วนที่สดุ 
ที ่ทส
0911.203/2356 
ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2562 

 

    อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ส านักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า 

ได้ด าเนินการตั้งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการทวงคืน
พื้นที่ป่า ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโต
อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมป้องกันรักษาป่า
แบบบูรณาการ (ด้านการป้องกัน) “ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่า” ให้แก่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 1-16 และสาขา 

 

หนังสือส านักป้องกัน 
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0904.202/1112 
ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

เขต 5–7  
วันที่ 20– 21 
ก.พ. 62 ณ 

จังหวัดสงขลำ 

13. การตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุกส่วนใหญ่
ไม่สามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้ หรือ
จับกุมผู้กระท าผิดได้แต่มีการต่อสู้คดี
ในเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างที่ดินของ
รัฐและที่ดินที่มี เอกสารสิทธิ์จึ งไม่
สามารถน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดี 

9. ให้  สบอ. ใน พ้ืนที่ เขตตรวจ
ราชการที่  5  – 7   ด าเนิ นการ 
จัดท าข้อมูลสถิติการจับกุมด าเนิน 
คดีกับผู้ กระท าผิด รายงานผู้ ว่ า
ราชการจั งหวัดทราบทุก เดือน  
ควรมี รายละ เอียด  จ านวนคดี
จ านวนพ้ืนที่ จ านวนแปลง จ านวน
ไร่  และจัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
ระบบที่ ส ามารถสื บค้นและใช้
ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้ง ติดตาม
พ้ืนที่ที่จับกุมด าเนินคดีแล้ว หากมี
การกลับเข้ามาบุกรุกใหม่ ในพ้ืนที่เดิม 
ให้ ด า เนิ น ก า รต าม ก ฎ ห ม า ย 
อย่างเคร่งครัด 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  6 สาขาปัตตานี 

รับทราบและอยู่ระหว่างด าเนินการ 

หนังสือส านักบรหิาร
พื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 
สาขาปัตตานี ด่วน
ที่สุด ท่ี ทส 
0960.103/1061     
ลงวันท่ี 18 เมษายน 
2562 

 



 
 

๒. ตัวช้ีวัด : ด้ำนป่ำไม้เพิ่มข้ึน รวมจ ำนวน  1  ข้อ 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 1 ข้อ 

เขต 13 – 14 
วันที่ 12 - 14 
ธ.ค. 61 ณ จ.

บุรีรมัย ์
 

1. พ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานใน
แต่ละจังหวัดยังไม่มีความชัดเจน ท า
ให้หน่วยงานส่วนกลางไม่สามารถ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและถ่ายทอด
ลงสู่หน่วยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

1. ให้ อส. ด าเนินการส ารวจข้อมูล
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยระบุพิกัด ขอบเขต
แปลงปลูกให้ชัดเจน ก่อนด าเนินการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี 
เพ่ื อให้ การถ่ายทอดค่ าเป้ าหมาย
ตัวชี้วัดมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับจริง 

 ด าเนินการได้ 
ได้แจ้งหน่วยงานโครงการพระราชด าริที่ ได้รับ

งบประมาณด าเนินการจัดท าข้อมูลและรวบรวมส่งให้
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าเรียบร้อยแล้ว 

หนังสือส านักสนอง
พระราชด าริ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส  
0940.1/673  
ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 
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จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จำกกำรติดตำมครั้งท่ี 1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  
ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ    
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป.) รวมจ ำนวน 1 ข้อ 

**************************************************************************** 

 ตัวช้ีวัด : ด้ำนป่ำไม้เพิ่มข้ึน จ ำนวน 1 ข้อ  
ตรวจรำชกำร
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ เอกสำรหลักฐำน 

ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 1 ข้อ 

ส่วนกลำง  
21 พ.ย. 61 
กรุงเทพฯ 

-  ให้ อ.อ.ป. จัดท าข้อมูลพื้นที่ด าเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดเป้าหมายพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น ผลการด าเนินโครงการ
ภายใต้ตัวชี้วัดเปา้หมาย ปี 2560 – 2562 
พร้อมแนบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 
1 : 4000 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
อ.อ.ป. ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินโครงการส่งเสริมฯ ประจ าปี 2561 พร้อม
จัดท าแผนที่ภาพถา่ยดาวเทียม มาตราส่วน 1 : 
4000 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
……………………………………………………………........ 

รายงานสรุปผลการ
ด า เนิ น โค ร ง ก า ร
ส่ งเสริมฯ ประจ าปี 
2561 (ตามบันทึก ที่ 
ทส 1411.2/ 2853 
ลว. 3 ธ.ค. 61 และ
แ ผ น ที่ ภ า พ ถ่ า ย
ดาวเทียม มาตราส่วน 
1 : 4000 

 


