
การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บัญชีข้อเสนอแนะ (คงเหลือจากการติดตามครั้งท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

1. ประเภท 1 :  การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 
                  1.1 ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
                        1.1.1 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการรักษา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 .วันที่  16.-.17 
ก.ย. 2563.ณ.จ..นครปฐม 

2. การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่
ป่าไม้ได้รับการรักษา (ป่าคง
สภาพ).ตามที่หน่วยงาน ปม..อส..
และ.ทช. รับผิดชอบ ไม่มีความ
ชัดเจนเนื่องจากพ้ืนที่ป่าคง
สภาพป่าจากการอ่านแปล
ภ า พ ภ่ า ย ด า ว เที ย ม ข อ ง
ประเทศไทยปี  2562 คือ 
102,488 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. 
ประมาณ 97 ล้านไร่ และอยู่
นอกพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ 
ทส. ประมาณ 5,488 ล้านไร่ 

2. ให้ปรับตัวชี้ วัด พ้ืนที่ป่ า ไม้ ไม่ ได้     
รับการรักษา เป็นตัวชี้ วัดระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กับจังหวัด โดยก าหนด 
ให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 
 
1. การก าหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกระทรวงและ
ระดับกรม เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงาน 
ก.พ.ร. และส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในกระบวนการนี้ 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ     
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ไม่ได้ก าหนดให้ตัวชี้วัดจ านวน
พ้ืนที่ป่าไม้ - ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม อส. แต่อย่างใด 

หนังสือกลุ่มพัฒนา  
ระบบบริหาร ที ่ทส 
0928/199 ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 

                        1.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ทวงคืนได้ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563.วันที่ 16.-.17 
ก.ย. 2563.ณ.จ..นครปฐม 

3. การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่
ป่ า ไม้ ท ว งคื น ได้  ใน แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณไม่มีความชัดเจน 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
ที่มีเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์และ 

3. ควรใช้ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
เป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ใน ก า ร ก า ห น ด        
เป้าหมายพ้ืนที่ป่าไม้ทวงคืนได้ เช่น 
ข้อมูลการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสูงที่พบการถูกบุกรุก
ท าลาย โดยใช้ภาพถ่ายปี 2557 เป็น 

 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ไม่ได้ก าหนดให้ตัวชี้วัดจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับ
การป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง เป็นตัวชี้วัด
ของกรม อส. แต่อย่างใด 

หนังสือกลุ่มพัฒนา  
ระบบบริหาร ที ่ทส 
0928/199 ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 

เอกสารแนบ 2 (อส.) 
 

.ด าเนินการได้. อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

 

ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

 



ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

 

เงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินให้
ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินใน
แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ป่าและบริบท
ต่างๆ  ที่เปลี่ยนไปท าให้ยากต่อ
การก าหนดเป้ าหมาย พ้ืนที่    
ป่าไม้ทวงคืนได้ 

แผนที่ฐาน (Base map) และไม่ควรน า 
มาก าหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดกรม
หรือเป้าหมายให้บริการกระทรวงฯ 
เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินงานที่ชัดเจนได้ 

  

                        1.1.3 จดัหาที่ท ากินให้ชุมชน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 .วันที่  16.-.17 
ก.ย. 2563.ณ.จ..นครปฐม 

4. การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
ของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ
ป่าชายเลน 

4. ให้น าพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรคงสภาพป่า 
จัดท าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หากมี
พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้ผนวก
เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่ที่ติด
กับชุมชนให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน 

 
 
กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการผนวก
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่ที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้และ
ด าเนินการกันพ้ืนที่ภาระผูกพัน หรือพ้ืนที่ที่มีการทับซ้อน   
กับ พ้ืนที่ที่ อยู่ ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็น
หน่วยงานของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้      
มีการใช้หรือ ท าประโยชน์ออกจากพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่เตรียมการ
ผนวกอุทยานแห่งชาติ  จ านวน 70 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 
2,393,256.80 ไร ่ 
 

หนังสือส านักอุทยาน
แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 0910.602/1045 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2564 

                        1.3 ด้านการพัมนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 .วันที่  16.-.17 
ก.ย. 2563.ณ.จ..นครปฐม 

5. การบูรณาการของหน่วย 
งานที่มีภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย 

5. ก าหนดนโยบายด าเนินโครงการ 
Green Office เป็นน โยบายส าคัญ 
โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การจัดการขยะ ทรัพยากร พลังงาน 
และน้ า  ได้ อย่ างถูกต้อง เกิดการ  
บู รณ าการการท างานร่วมกันทั้ ง
ภายในหน่วยงานและภายในกระทรวง 

 
 
1. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช        
ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการประหยัด
พลังงานและสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้ก าหนดมาตรการในการประหยัดการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และน้ ามันเชื้อเพลิง ในหน่วยงานของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

หนังสือส านักอุทยาน
แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 0910.602/1045 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2564 

.ด าเนินการได้ .อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

 

.ด าเนินการได้. อยูร่ะหว่างด าเนินการ..ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

 



ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ    
ที่ ทส 0910.404/23014 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ให้
กรมอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง รายงานข้อมูลปริมาณขยะ     
มูลฝอยและด าเนินกิจกรรม “รณรงค์เพ่ืองดและลดการใช้
พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ในเขตอุทยานแห่งชาติ” โดย
ก าหนดให้อุทยานแห่งชาติน าเข้าข้อมูลรายงาน ผ่านระบบ 
Google form ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยเริ่มเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 
3. ค าสั่ งกรมอุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืช ที่ 
16/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างาน เพ่ือด าเนินการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ของ
ส านักอุทยานแห่งชาติ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินการลด คัดแยก ขยะ   
มูลฝอยของส านักอุทยานแห่งชาติ พร้อมก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในส านักงาน เพ่ือ
เป็นส านักงานปลอดขยะ อาทิ เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์    
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ 
ตามหลัก 3R คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ าและใช้
ให้คุ้มค่า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ
ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการลด คัดแยก และการจัดการขยะ  
มูลฝอย และการรณรงค์ เพ่ืองดและลดใช้บรรจุภัณ ฑ์    
ประเภทโฟม แก้วน้ า พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ
ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยมีประกาศส านักอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รณรงค์เพ่ืองดและลด     
การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม แก้วน้ าพลาสติกชนิดใช้     
ครั้งเดียวทิ้ ง และถุงพลาสติกหูหิ้ วภายในส านักอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อเป็นการลดปริมาณพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

 



 

 

ตรวจราชการเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

   บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม และสร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


