
 
 

การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรมป่าไม้ (ปม.) 
**************************************************************************** 

 

ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 

ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

1) การจัดท าขอบเขตแปลงรวมของแต่ละชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ า 3,4,5 (อยู่ก่อน 30 มิ.ย.41) และการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 3.9 ล้านไร่ 
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1) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ (อยู่ก่อน 30 มิ.ย.
41) มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน
ในการพิ จ ารณ าอนุญ าต เข้ าท า
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ผลการสอบทานข้อมูลราษฎรที่
ถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
มีพ้ืนที่บางส่วนทับซ้อนกับพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน 
ท าให้ต้องด าเนินการเพิกถอนหรือ
ยกเลิกพ้ืนที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน
จึงจะน ามาจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าช้า 

1) ควรรวบรวมประเด็นปัญหาจากพ้ืนที่ เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พิจารณาทบทวนกระบวนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ตรวจสอบพ้ืนที่ เป้าหมาย 
คทช. ของจังหวัดที่จะด าเนินการในปี 2564 
และพ้ืนที่ เป้าหมาย คทช. ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ให้ถูกต้องตรงกัน 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
1. ในปีงบประมาณ 2564 คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)      
ได้ ก าหนด พ้ืนที่ เป้ าหมายป่ าสงวนแห่ งชาติ  เนื้ อที่ 
372,837 ไร่ (ตามแผนปฏิบัติงานปกติ) และได้เสนอ
เป้ าหมายเชิ งรุก  (เพ่ื อด าเนินการให้ แล้ ว เสร็จตาม
เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่) อีกจ านวนประมาณ 2.1 ล้านไร่ 
หรือเนื้อที่ประมาณ 2,073,190 ไร่ เพ่ือน าไปจัดที่ดินท า
กิ น ให้ ชุ ม ช น ต าม น โยบายรั ฐบาล ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการ จัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
30 ตค. 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่ ร่วมกับ คทช. จังหวัด พิจารณาเห็นชอบ
ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในขั้นตอนของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

 

เอกสารแนบ 2 (ปม.) 
 

ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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   2. ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
นั้น กรมป่าไม้ได้สั่งการให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ
น าเรียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสั่งการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ร่วมกันพิจารณาเพ่ือวางแผนก าหนดเป้าหมายงาน
ในแต่ละเดือน เป็นรายป่าสงวนแห่งชาติ และให้น าเสนอ 
คทช.จังหวัด เห็นชอบ เพ่ือเป็นกรอบระยะเวลาให้คณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่  
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 
3 . พ้ื นที่ เป้ าหมาย คทช . ใน เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มีจ านวน ๓๗๕ พ้ืนที่ 
๖๓ จังหวัด รวมเนื้อที่ ๑,๘๙๐,๖๘๔ - ๓ - ๙๘.๗๔ ไร่ (เนื้อ
ที่ตามค าขออนุญาต จ านวน ๓๗๕ พ้ืนที่ ๖๓ จังหวัด รวม
เนื้อที่ 1,839,711 - 2 - 75.18 ไร่) 
    - อนุญาตแล้ว จ านวน ๑๔6 พ้ืนที่ ๕๗ จังหวัด ๑๕6 ค า
ขอ รวมเนื้อที่ 676,608 - 0 - 94.06 ไร่ 
    - อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 69 พ้ืนที่ป่า 34 จังหวัด 
รวมเนื้อที่ 260,895 – 3 – 18.60  ไร่  
(ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จ านวน ๑6 พื้นที่ 
รวม เนื้ อที่ ป ระมาณ  105 ,817  - 3  - 28 .04  ไร่  
อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุมัติ Zone C จ านวน 14 พ้ืนที่ 
และอยู่ระหว่างเสนอแจ้งการออกหนังสืออนุญาต จ านวน 2 
พ้ืนที่) 
- กรมป่าไม้ ยังไม่ได้รับเอกสารค าขอ จ านวน 157 พื้นที่ 
157 ค าขอฯ 52 จังหวัด รวมเนื้อที่ประมาณ 887,239 - 
0 - 51.52 ไร่  
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    - ขอถอนเรื่อง ๓ พ้ืนที่ ๓ จังหวัด รวมเนื้อที่ 22,815 - 3 - 
05 ไร่ 
    - กรมป่าไม้ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.41 /993 ลง
วันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ขอให้จังหวัด พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเร่งรัดด าเนินการ 
ดังนี้ 1) เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กรมป่าไม้ได้มี
หนังสือแจ้งหรือประสานให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบเรื่องราวค าขอ 2) เร่งรัดส่งเรื่องราวค าขออนุญาตให้
กรมป่าไม้พิจารณา และ 3 ) แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.41 /192 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 
เรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 1) เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติมตามที่กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือแจ้งหรือประสานให้
ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบเรื่องราวค าขอ 2) 
เร่งรัดส่งเรื่องราวค าขออนุญาตให้กรมป่าไม้พิจารณา 
 
     ส าหรับประเด็นเรื่อง การจัดท าขอบเขตที่มีการซ้อนทับกับ
พ้ืนที่หน่วยงานอ่ืนนั้น เป็นปัญหาในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน 
กรมป่าไม้ได้แก้ไขปัญหานี้ โดยก่อนจะน าเสนอพ้ืนที่เป้าหมาย
เข้าสู่การพิจารณาของคทช.จังหวัด กรมป่าไม้ได้สั่งการให้ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบขอบเขตเบื้องต้นการซ้อนทับ 
หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ออกก่อนแล้ว และได้ประสานส านัก
จัดการที่ดินป่าไม้ ตรวจสอบขอบเขตอีกชั้นหนึ่งด้วย แต่หากมี
ประเด็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาจึงจะได้ข้อยุติ ก็จะด าเนินการ
ในส่วนที่ด าเนินการไปได้ก่อน ปัญหาดังกล่าวในช่วงหลัง จึงไม่
ปรากฏเป็นประเด็นให้เกิดความล่าช้า 
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  2) จั ดประชุมชี้ แจงน โยบาย/แนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้ข้อจ ากัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้
ส านั กจั ดการทรัพยากรป่ าไม้ ใน พ้ืนที่  และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (สนง.ทสจ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คทช.จังหวัด รับทราบ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
การตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดหาที่ดิน   
ท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 2,073,790 ไร่ 
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย กรมป่าไม้ด าเนินการ ดังนี้  
     1 ) กรมป่ าไม้ ได้ มี หนั งสื อแจ้ งให้ ส านั กจั ดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
(ทสจ.) ร่วมกันพิจารณาพ้ืนที่ เป้ าหมายเป็นรายป่ า       
เพ่ือวางแผนก าหนดงานในแต่ละเดือน ในการเสนอ คทช. 
จังหวัดพิจารณาเห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(Action Plan) รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ  
       2) ในวันที่  12 มกราคม 2564 ส านักจัดการ   
ที่ ดิ นป่ าไม้ ได้ จัดประชุมผ่ าน  VDO Conference กับ   
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้      
ทั้ง 23 ส านัก เพ่ือเตรียมความพร้อมและขอให้ สจป. 
ท้องที่ ด าเนินการให้เป็นไปตาม (Action plan) 
      3) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video 
Conferenceซึ่งคณะผู้ตรวจฯได้ก าชับและให้แนวทางการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน (คทช.) โดยมี 
กรมป่าไม้เข้าร่วมในการชี้แจงดังกล่าวให้กับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือให้ทราบกรอบการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินภายใต้คณะกรรมการ 

 ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  
ป่ าสงวนแห่ งชาติ  เนื้ อที่  372 ,837 ไร่  (ตามแผน
ป ฏิ บั ติ ง าน ป ก ติ ) แ ล ะ ได้ เส น อ เป้ าห ม าย เชิ ง รุ ก           
(เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 3.9 ล้านไร่)       
อีกจ านวนประมาณ 2.1 ล้านไร่ หรือเนื้อที่ประมาณ 
2,073,190 ไร่ เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 
 

 

2) การก าหนดพื้นที่เปา้หมายที่จะด าเนนิการในพื้นที่ลุ่มน้ า 3,4,5  (อยู่หลัง 30 มิ.ย.41) และลุ่มน้ า 1,2 (อยู่ก่อนและหลัง 30 มิ.ย.41) รวมจ านวน 8.6 ล้านไร่ 

เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 

3 มีนาคม 
2564  

เขต 17 วันที่ 
10 มีนาคม 

2564  
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

2) การก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายใน
จังหวัดยังคงเหลือพ้ืนที่เป้าหมายที่
ต้องด าเนินการจ านวนมาก ข้อมูล
แปลงที่ท ากินหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่
สอดคล้องกับพ้ืนที่จริง ท าให้การ
ประสานงานในการปฏิบัติท าได้
ล าบาก ล่าช้า และราษฎรไม่มาพบ
เจ้าหน้าที่ตามก าหนด 

3) ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่รับผิดชอบ 
เร่งด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ควรมี
การประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่
ชัดเจน โดยใช้ช่องทางผู้น าชุมชน 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
       ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการจ้างส ารวจการ
ครอบครองที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาของ คทช.  เพ่ือรองรับการฟ้ืน ฟู พ้ืนที่ ป่ าไม้       
กรมป่าไม้ ได้ก าหนดให้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้         
จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย  ผู้น าชุมชน   
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรได้รับทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการด าเนินงานตามแผนงาน    
ของกรมป่าไม้อยู่แล้ว ซึ่งตามแผนงานก าหนดให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายแผนงาน ในปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

เขต 6 ๘ 13 
วันที่ 9 - 10 

และ 22 
มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 
 
 
 
 
 

3) การด าเนิ นการตามกิจกรรม
ดังกล่าวของ ปม. เป็นการส ารวจ
พ้ืนที่ โดยก าหนด เป้ าหมาย เป็ น
หมู่บ้าน 

4) ให้ สจป. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน  
โดยประสาน อปท. ให้ เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ด า เนิ น งาน  เนื่ อ งจ าก  อป ท . มี ศั ก ยภ าพ 
ด้านบุคลากรและงบประมาณ 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
     ในการส ารวจข้อมูลราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่    
ป่ าสงวนแห่ งชาติ  หลั งมติคณะรัฐมนตรี  2541 การ
ปฏิบัติงานส่วนนี้ เป็นการน ามาตรการ ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่  26 พ.ย. 2561 ลงสู่ การปฏิบัติ  ซึ่ งกรมป่ าไม้
ก าหนดให้ด าเนินการภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพ้ืนที่  โดยด าเนินการในระดับหมู่บ้ าน 
เป้าหมายรวมประมาณ 19,576 หมู่บ้าน เนื้อที่ 8.6 ล้านไร่ 
กรมป่าไม้ได้รับงบประมาณปกติ ด าเนินการครั้งแรกในปี 
2563 จ านวน 450 หมู่บ้าน ปี 2564 จ านวน 800 
หมู่บ้าน   
      เนื่องจากพ้ืนที่เป้าหมายในส่วนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎรหลังปี 2545 ได้จากการแปลตีความภาพถ่าย  
ทางอากาศ ไม่ได้ท าการส ารวจในพ้ืนที่จริง กรมป่าไม้ได้เสนอ
ของบประมาณเพ่ือเร่งรัดการส ารวจ โดยในปี 2563 ได้รับ
งบกลางเพ่ือท าการส ารวจ จ านวน 2,660 หมู่บ้าน และขอ
งบประมาณเงินกู้ด าเนินการในปี 2564 จ านวน 3,000 
หมู่บ้าน ด าเนินการโดยวิธีการจ้างงานราษฎร ซึ่งในขั้นตอน
ของการด าเนินงานมีการจัดประชุมชี้แจงราษฎร ในหมู่บ้าน
เป้าหมายและผู้น าชุมชนก่อนออกปฏิบัติงาน    
     ซึ่งที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความพร้อมสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการ ซึ่ง
ผลการเร่งรัดในขั้นตอนส ารวจจะท าให้การน ามาตรการลงสู่
การปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพ้ืนที่ด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น 

 ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

3) การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 และผลส าเร็จโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 

เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 

3 มีนาคม 
2564  

เขต 17 วันที่ 
10 มีนาคม 

2564  
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

4) พ้ื น ที่ เป้ าห ม าย ด า เนิ น ก า ร
โครงการฯ ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ไม่
สอดคล้องกับจ านวนพ้ืนที่เป้าหมาย
ในแผนการฟ้ืนฟูป่า และเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ของโครงการปลูกป่า และ
ป้องกันไฟป่า ที่น าเสนอต่อศูนย์
อ า น ว ย ก า ร ใ ห ญ่ จิ ต อ า ส า
พระราชทาน (ศอญ.) 

5) คณะกรรมการโครงการปลูกป่า และป้องกัน
ไฟป่า ทส. ควรหารือจ านวนพ้ืนที่เป้าหมายที่จะ
สามารถด าเนินการได้จริง ร่วมกับหน่วยปฏิบัติใน
พ้ืนที่ 
 
 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
ได้แจ้งในที่ประชุมติดตามโครงการฯ ในคราวประชุมที่ผ่าน
มาหลายครั้ง และรับทราบว่าต้องด าเนินการได้ตามความเป็น
จริงในบริบทของพ้ืนที่ต่าง ๆ  

 

เขต 5 9  
วันที่ 16 

มีนาคม 2564 
เขต 18 วันที่ 
15 มีนาคม 

2564 
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 
 
 
 
 

5) เป้ าหมายพื้ นที่ ป ลู กป่ ามีความ
คล าด เค ลื่ อ น ระห ว่ า งห น่ ว ย งาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ 

6) ควรทบทวนและจัดท าเป้าหมายการปลูกป่า 
ในพื้นที่ และวางแผนติดตาม ดูแลรักษา โดยอาจมี
การสุ่มตรวจ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานแต่ละพื้นที่ 

 

กรมป่ าไม้ ในฐานะฝ่ ายเลขาฯ คณ ะกรรมการฝ่ าย
ปฏิบัติงานปลูกป่า ภายใต้คณะกรรมการโครงการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า ได้หารือพ้ืนที่เป้าหมายที่สามารถด าเนนิ
การได้จริงร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งถือได้ว่า
ภาพรวมเป็นไปตามเป้ าหมาย คือ การปลูกป่ าตาม
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ปี 2564 จะเริ่ม
ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 พ.ค. 2564 
ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ซึ่งพ้ืนที่เป้าหมายปลูก
ป่าของ ทส.ในปี 2564 จ านวน 400,000 ไร่ ได้จัดเตรียม
พ้ืนที่ไว้แล้วประมาณ 378,000 ไร่ (พ้ืนที่ของ ปม. อส. 
ทช.) ส่วนพ้ืนที่เป้าหมายอีกประมาณ 22 ,000 ไร่ขอ
ความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ภาคเอกชน สนับสนุนการปลูกป่า CSR เช่น 
จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ในการปลูกขอให้ปลูกในพ้ืนที่สาธารณะ 

 

ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

4) กิจกรรมชิงเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 

3 มีนาคม 
2564  

เขต 17 วันที่ 
10 มีนาคม 

2564  
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

6) ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ และ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพ้ืนที่
เขตตรวจราชการที่  15 และ 17 
ด า เนิ นการเก็บ เชื้ อ เพลิ งได้ ต าม
เป้าหมาย  
 

7) ควรบันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ ถูกเก็บขน             
ในพ้ืนที่ป่าต่อไร่ และแปรผลลงในแผนที่ น ามา
เปรียบเทียบกับแผนที่แสดงต าแหน่งจุดความ
ร้อน  เพ่ื อ เป็ นการติ ดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเก็บ เชื้อเพลิง ว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถลดการเกิดไฟป่าและจ านวนจุดความ
ร้อน 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
(เอกสารแนบ 1) 

 

1.3 ด้านการจัดการมลพิษ ได้แก่  
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  2) การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ท างานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ 
เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 

3 มีนาคม 
2564  

เขต 17 วันที่ 
10 มีนาคม 

2564  
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 
 

7) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
ปริมาณ ถุ งพลาสติ กและ โฟมใน
สถานที่ท างานของหน่วยงาน ทส. 
เป็นการด าเนการต่อเนื่ องจากปี 
2563 ซึ่งพบว่าหน่วยงานขาดความ
เข้าใจในการค านวณและการบันทึก
ข้อมูลปริมาณขยะ 

8) ให้ ด า เนิ นการคัดแยกขยะมู ลฝอย ของ
ส านักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ยึดเป้าหมาย ตาม
แผนด าเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ประเภท 2 : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 

3 มีนาคม 
2564  

เขต 17 วันที่ 
10 มีนาคม 

2564  
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

8) การด าเนินโครงการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชก าหนดฯ ในส่วนของ
แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
400,000 ล้านบาท ของ ทส. เป็น
โครงการที่แก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ และ
เป็นการด าเนินการครั้งแรก ท าให้ได้
ผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถไม่
ตรงกับความต้องการ รวมทั้งมีปัญหา
สละสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้ท างานใน
พ้ืนที่ตนเองต้องการ 

9) ให้ ด า เนิ น โครงการเป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภ าครัฐ พ .ศ . 2560 และ
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของ
ผู้รับจ้าง รวมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานการจ้างงาน
และผลการด าเนินงานของผู้รับจ้างอย่างครบถ้วน 
 

 
 
 

 

ประเภท 3 : การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) / ส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 ปทุมธานี 

เขต 2 
วันที่ 4 

มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

9) ท ธ . ส าม ารถสนั บ สนุ น การ
ด าเนินงานให้กับหน่วยงานใน ทส. 
โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา 
เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการ
ส ารวจหาโครงสร้างชั้นดินและชั้น
หินในการจัดท าแหล่งน้ าส าหรับ
ชุมชน  การส ารวจหาแหล่งน้ าซึมน้ า
ซับในพ้ืนที่และการให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับดินถล่ม ข้อมูลเชิงวิชาการ
ทางธรณีวิทยา ในพ้ืนที่ป่าไม้และ
อุทยาน เป็นต้น 
 

10) ให้ ปม. ประสาน สทธ.เขต 3 (ปทุมธานี) 
เพ่ือขอความร่วมมือในการสนับสนุนหลักวิชาการ
ด้านธรณีวิทยา เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนป่าจ าปีสิรินธร 
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ป่าในปัจจุบัน
ขาดความชุ่มชื้นในชั้นใต้ดิน 

 
 
 

 

ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ประเภท 4 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

เขต 6 ๘ 13 
วันที่ 9 - 10 

และ 22 
มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

10) วิทยาลัยถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้
แจ้งความร้องทุกข์ เกี่ยวกับแนวเขต
ที่ดินที่มีการทับซ้อนระหว่างพ้ืนที่ป่า
ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ ป่ า บ า ง ข นุ น ที่
ประชาชนได้เข้าไปท าประโยชน์ ซึ่ง
เป็นแนวเขตติดกับที่ดินของวิทยาลัย
ถลาง ขณะนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุป
ได้ เนื่องจากเนื้อที่อนุญาตกับเนื้อที่
ตามแผนที่ท้ายประกาศไม่สอดคล้อง
กัน  จั งหวัดจึ งได้ ส่ งเรื่ องให้  ปม . 
พิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป 

11) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ทับซ้อน
ระหว่างพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน และ
แนวเขตที่ดินของวิทยาลัยถลาง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
กรมป่าไม้ ส่งส าเนาประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณ
พ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภ าย ใน เขตป่ าส งวน แห่ งช าติ  ฉบั บ ที่  1 /2 5 4 0  
ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2540 อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษา 
เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน 
ท้องที่ ต าบลเทพกระษัตรี  อ าเภอถลาง จั งหวัดภู เก็ต  
เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แห่งที่ 2 เนื้อที่ 142 ไร่  
1 งาน 17 ตารางวา ตั้งแต่วันที่  23 มกราคม 2540 
จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2570 พร้อมทั้งรายงานการตรวจ
สภาพป่า ให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือทราบ 

 

 11 ข้อ   

 

ด าเนินการได้  ✓อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 


