
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นนโยบายด้าน จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
หน่วยงาน กรมป่าไม้ 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ด าเนินงาน 

27 พ.ย. 2560 
ส่วนกลาง 
กรุงเทพฯ 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้ จ านวน 140,000 ไร่ 
- ระดับนโยบาย  

ควรจัดท างบประมาณการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพื้นที่ป่าไม้ที่
ทวงคืนแยกออกจากกิจกรรมอื่นให้ชัดเจน 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมป่าไม้ โดยส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า ได้จดัท า
ตัวช้ีวัดจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (ไร่) กิจกรรมชุดปฏิบัติการป่า
ไม ้

หนังสือกรมป่ำไม้  
ที่ ทส 1606.32/2818 
ลว 14 ก.พ. 2561 

ส านัก
ป้องกันรักษา

ป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

- ระดับพ้ืนที่ 
ควรจัดท าฐานข้อมูลผลการด าเนินงานการทวงคืนผืนป่าโดย
ระบุพิกัดพื้นที่ ขอบเขต และจ านวนพื้นที่ที่ทวงคืนได้ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งให้คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการส าหรับการรายงานผลการ
ด าเนินงานการทวงคืนผืนป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอให้แนบข้อมูลในรูปแบบ Shape files เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้วยทุกครั้ง 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมป่าไม้ โดยส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดท า
ข้อมูล Shape files พิกัดพื้นท่ีบุกรุกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2561  

หนังสือกรมป่ำไม้  
ที ่ทส 1606.32/2818 
ลว 14 ก.พ. 2561 

ส านัก
ส่งเสริมการ

ปลูกป่า 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จ านวน 110,022 ไร ่

- ระดับนโยบาย  
ควรก าหนดแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน
ว่าพื้นที่ไหนด าเนินการปลูกฟื้นฟูหรือพื้นที่ไหนปล่อยให้ฟื้นฟู
เองตามธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณต่อหน่วยที่
ได้รับ 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า โดยส่วนปลูกป่าภาครัฐได้
ด าเนินการฟื้นฟูป่า เพื่อให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกลับคืนความอุดม
สมบูรณ์ โดยมีแนวทางการด าเนินการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและเกิด
การมีส่วนร่วม คือ มีการส ารวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม/พื้นที่ที่ถูกบุกรุก 
เพื่อพิจารณาลักษณะของชนิดป่าเดิม สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ และข้อมูลราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ เพื่อใช้ในการ
วางแผนการฟื้นฟู โดยการท าประชาคมราษฎร หรือชุมชนที่อาศัย
รอบพื้นที่ที่จะฟื้นฟูให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วม มีการจ้างเหมา
แรงงานเพื่อปฏิบัติงานฟื้นฟูป่า ซึ่งจะพิจารณาจ้างจากผู้ที่มีความรู้ 

หนังสือกรมป่ำไม้  
ที่ ทส 1606.32/2818 
ลว 14 ก.พ. 2561 

ส านัก
ส่งเสริมการ

ปลูกป่า 
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เขตตรวจ/ 

ว.ด.ป. /จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน 
หน่วย

ด าเนินงาน 

ความช านาญด้านการฟื้นฟูป่าท่ีอยู่ในท้องถิ่น  หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงาน
กับกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็นล าดับแรกก่อน เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น  อีกทั้งได้น า
เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการส ารวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม/
พื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีการปลูกที่ด าเนินการตามหลักวิชาการและมีความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมีรูปแบบการปลูกฟื้นฟูที่หลากหลาย 
หรือผสมผสาน เน้นชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เป็นไม้โตเร็ว เพื่อเป็นไม้
เบิกน าปกคลุมพื้นที่ในระยะแรก และไม้โตช้าเพื่อให้เติบโตเป็นไม้
โครงสร้างหลัก เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว 
รวมทั้งปลูกไม้กินได้เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนรอบข้างและสัตว์
ป่า หรือปลูกป่าแนวกันชนเพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้
จะคัดเลือกมาจากแหล่งไม้/แม่ไม้คุณภาพ ท าการปลูกในช่วงฤดูฝน
และที่ส าคัญการปลูกฟื้นฟูจะส าเร็จได้ต้องมีการบ ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ และภาคประชาชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะปลูกป่าแบบประชาอาสาเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ โดย
หน่วยปฏิบัติ งานจะต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

สรุปข้อสั่งการด้านการจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน  4  ข้อ  หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ จ านวน  3  ข้อ 

หมายเหตุ :  1) ข้อสั่งการ หมายถึง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ จำกกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจจะด ำเนินงำนให้ส ำเร็จได้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ  
3) ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เป็นอ ำนำจหนำ้ที่ของหน่วยรับตรวจ สำมำรถด ำเนินกำรได ้
4) ขอให้ส่งไฟล์บัญชขี้อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  


