
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่3 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
  กรมป่าไม้ (จ านวน 26 ข้อ)  

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 140,000 ไร่ 

 

เขต 6-8 
27 - 28 มี.ค. 2561  

ณ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

1)  พื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติบางแห่ง
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ ปม. เป็น
ปัญ หาในการปฏิบั ติ งานด้ านป้องกัน
ปราบปราม 

1) ให้ ปม. ส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
มีความอุดมสมบูรณ์ แล้วส่งมอบให้ อส. 
ด าเนินการผนวกพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ เพื่อ
ป้ องกั นการบุ กรุกท าล ายทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ตามนโยบาย ได้เร่งด าเนินการผนวกเพิ่มพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ให้ได้จ านวนร้อยละ 25 ของพื้นที่
ประเทศ โดยเร่งด่วนนั้น และ ทส. ได้มีค าสั่ง    
ที่  96/2561 ลงวันที่  2 มีนาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานก ากับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้และเจ้าหน้าที่ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ และน าข้อมูลเข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ พ้ืนที่ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้
กรมป่าไม้ทราบแล้ว 

ค าสั่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม     
ที่ 96/2561 
สั่ง ณ วันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 

2561 
(เอกสาร 1) 

กรมป่าไม้ 
(ส านัก
จัดการ

ที่ดินป่าไม้) 
 
 

20 ส.ค.61 

เขต 8 
7 พ.ค. 2561  
ณ จ.สงขลา 

1) เหตุการณ์ความไม่สงบ ท าให้ เสี่ยง
อันตรายต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาใน
การทวงคืนผืนป่ าทางภาคใต้มี ความ
ยากล าบากกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากอาชีพ
ของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

2 ) ป ม . แ ละ  ท ช . ค วรจั ด ท าระบ บ
ฐานข้อมูลบูรณาการการถือครองที่ดินจาก
เลขประจ าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) 
เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกรณีผู้มีช่ือใน
การถือครองที่ดินในหลายพื้นท่ี 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรมป่าไม้ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่
ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 
ในรูปโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการตรวจสอบรังวัดแปลง

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
จัดการ

ที่ดินป่าไม้) 
 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราร้อยละ 90 
ท าให้ยากต่อการเข้าด าเนินการตรวจยึด
พื้นที่คืน 

ที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินอยู่แล้วอย่าง
ต่อเนื่อง และน าข้อมูลรายช่ือราษฎรพร้อมเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งใช้เลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นมาตรฐานกลางใน
การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ 

 
 
 

  

เขต 17 
20-21 พ.ค 2561 
จ.พิษณุโลกและ

เพชรบูรณ์ 

1) ปัจจุบันหน่วยงานป้องกันรักษาป่ามี
จ านวนน้อย ต้องปฏิบัติหน้ าที่ ในงาน
ควบคุมไฟป่าอีกหน้าที่หนึ่ ง ตลอดจน
อั ต ร าก า ลั ง บุ ค ล าก ร มี ไม่ เพี ย งพ อ 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่ามีไม่
เพียงพอ และที่มีอยู่อายุการใช้งานหลายปี 
เช่น รถยนต์ GPS เป็นต้น  
2) คดี เกี่ยวกับกลุ่มนายทุนบุกรุกปลูก
ยางพารา ไม่มีความคืบหน้า รวมทั้ง มีการ
ใช้บุคคลอื่นมารับเป็นตัวแทนของนายทุน  
3) การพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดแยก
บุคคลตามค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ว่าเป็น
ผู้ยากไร้ หรือนายทุน ผู้มีอิทธิพล ต้องท า
ให้รอบคอบจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

3) พิจารณาเสนอ ครม. เรื่อง แนวทางการคืน
พื้ นที่ ที่ บุ กรุ กด้ วยความสมั ครใจของ
ประชาชน โดยก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
คืนพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อให้ ครม. เห็นชอบ 
และเป็นแนวทางในการด าเนินการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสมัครใจคืนพ้ืนท่ีอย่างเปิดเผย
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 ด าเนินการได ้
- ด าเนินการตามค าสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
ป้องกัน
รักษาป่า

และ
ควบคุมไฟ

ป่า) 

20 ส.ค.61 

4) พิจารณาตั้งงบประมาณการทวงคืน
พื้นที่ และการปลูกป่าหลังทวงคืนไว้ที่
ส่วนกลาง ส าหรับจัดสรรให้หน่วยงานใน
พื้นที่ด าเนินการปลูกป่าภายหลังการทวง
คื น พื้ น ที่ แ ล้ ว เส ร็ จ  แ ล ะ ก ารจั ด ห า
งบประมาณจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ 
(Drone) ให้หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ได้จัดสรรงบประมาณ ซื้ออากาศยานไร้คนขับ 
(Drone) 
- หน่วยงานรับทราบและได้มีการพิจารณาตั้ ง
งบประมาณการปลูกป่าหลังทวงคืนไว้ที่ส่วนกลาง 
สาหรับจัดสรรให้หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ดาเนินการ
ปลูกป่าภายหลังการทวงคืนพื้นที่แล้วเสร็จ พร้อม
ทั้งจัดหางบประมาณจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ 
(Drone) เพื่อให้หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้นาไป
สารวจตรวจสอบพื้นท่ีป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการฯ ต่อไป 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
ป้องกัน
รักษาป่า

และควบคมุ
ไฟป่า) และ

(ส านัก
ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เขต 4 
5 – 8 มิ.ย. 2561  

ณ 
จ .ก าญ จ น บุ รี 
นครปฐม ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี 

1) ยานพาหนะมีสภาพเก่าอายุการใช้งาน
ไม่ต่ ากว่า 20 ปี สภาพไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 

5) จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ งานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีความเช่ียวชาญ
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
ป่ามีความจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎ ห ม าย  ซึ่ งจ ะท า ให้ ก ารท า งาน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ได้มีการจัดฝึกอบรม                                .   
- โครงการ ประเมินมูลค่าความเสียหายทาง   
สิ่ งแวดล้อมบางประการหลั งการท าล าย       
ทรัพยากรป่าไม้                                      . 
- ทบทวนการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
ด้านการป้องกันรักษาป่า                          . 
- โครงการ Small Ranger Unit Plus          

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
ป้องกัน
รักษาป่า

และควบคมุ
ไฟป่า) 

20 ส.ค.61 

6) เมื่อหน่วยงานส่วนกลางมีแผนเข้ามา
ด าเนินโครงการในพื้นที่ ขอให้ประสานกับ 
ท ส จ . ใน ฐ าน ะ ผู้ ป ร ะ ส าน งาน ข อ ง
กระทรวงฯ เพื่อทราบและรายงานต่อที่
ประชุมประจ าเดือนของจังหวัด และ
อ านวยความสะดวกในการประสานงาน
กับจังหวัดเมื่อหน่วยงานเกิดปัญหาการ
ด าเนินโครงการในพื้ นที่ และเป็นการ
ป้ อ งกั น ค วามซ้ าซ้ อน ใน การด า เนิ น
โครงการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรมป่าไมไ้ดม้ีหนังสือแจ้งหน่วยงานด าเนินการ
ตามข้อสั่งการแล้ว 

 กรมป่าไม้ 
(ทุก

หน่วยงาน
ส่วนกลาง) 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

 
 

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น จ านวน  110,022 ไร่ 

 

เขต 6-8 
27-28 มี.ค. 2561  

ณ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) แปลงปลูกป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ ามันเดิม บางแปลงมีสภาพบดบัง
แสง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่
ปลูกฟื้นฟู การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกและการดูแลรักษา 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
2) บางพื้นที่ ในการปฏิบัติงานเกิดเหตุ
ความไม่สงบ ท าให้เสี่ยงอันตรายต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก 

7) งบประมาณปลูกป่าทดแทนท่ีได้รับจาก
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ควร
จั ดท าแผนและตั้ งงบประมาณ ปลู ก
บ ารุ งรักษาป่ าไว้  10 ปี  ตาม เง่ือนไข  
เพื่อรักษาอัตราการรอดตายของต้นไม้ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- หน่วยงานได้รับทราบ และได้ดาเนินการจัด
ทาแผนและจัดตั้งงบประมาณสาหรับใช้ใน
การปลูกและบารุ งป่ า  ตามเง่ือนไขของ
งบประมาณที่ได้รับ (เงินนอกงบประมาณ ) 
โดยต้องมีการฟื้นฟูและบารุงดูแลรักษาป่า
จนถึ งอายุ  10 ปี  เพื่ อ ให้ ต้ น ไม้ สามารถ
เจริญเติบโตและมีอัตราการรอดตายสูง เป็น
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืน
ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป  

 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
ส่งเสริม
การปลูก

ป่า) 
 

20 ส.ค.61 

8) การปลูกป่าแบบ CSR ปม. ควรจัดเก็บ
เงินจากหน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชนที่
ส น ใจ แจ้ งค ว าม ป ระส งค์ ส นั บ สนุ น
งบประมาณการปลูกป่าและบ ารุงรักษาป่า
เป็นเวลา 10 ปี และจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่องให้กับพื้นที่ที่ภาคเอกชนได้
จ่ายเงินไว้แล้ว เพื่อบ ารุงรักษาให้ต้นไม้มี
อัตราการรอดตายสูงสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มพ้ืนท่ีป่า 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- หน่วยงานได้รับทราบ และได้ดาเนินการขอ
งบประมาณจากจังหวัด  หน่วยงานอื่น  หรือ
ภาคเอกชน ที่สนใจแจ้งความประสงค์สนับสนุน
งบประมาณการปลูกฟื้นฟูป่าในรูปแบบของ 
CSR และบารุงรักษาป่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
10 ปี เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูง สร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มพื้นที่ป่า
และเป็นไปตามข้อสั่งการฯ ต่อไป 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 



- 5 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

 
 

เขต 17 
20-21 พ.ค 2561  
จ.พิษณุโลกและ

เพชรบูรณ์ 

1) ระเบียบหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน
ของโครงการฯ มีหลายขั้นตอน ยากต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ก าหนดให้ปลูกแบบ
แปลงพร้อมก าหนดระยะปลูก ท าให้
เกษตรกรรายย่อย ขาดแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมโครงการ  
2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการปลูก
ต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา ริมรั้ว รอบสระน้ า 
ฯลฯ ได้ต้องการปลูกเป็นแปลง เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ปลูก และเกษตรกรหันมา
ให้ความสนใจการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มัน
ส าปะหลัง ฯลฯ เพราะให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว 
3) การสนับสนุนเงินทุนในการปลูกต้นไม้
ควรคิด เป็ นรายต้น  และควรมี อั ตรา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมไม่ต่ าเกินไป 
4) กล้าไม้ควรเป็นกล้าไม้ที่ค้างปีที่มีขนาด
ใหญ่ เพื่ออัตราการรอดตายสูง 

9) พิจารณาก าหนดแนวทางการปลูกไม้ยืน
ต้นในที่กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินที่ชอบด้วย
กฎหมาย มีสิทธิ์ ปลูก ตัด เลื่อยแปรรูปได้
สะดวกข้ึน และจัดท ารูปแบบการสื่อสารที่
ชัดเจนให้กับประชาชนได้รับทราบ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- โครงการส่งเสริมทุกโครงการก าหนดพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการเป็นที่ ดินที่ สามารถน าไปขึ้น
ทะเบียนสวนป่าได้ 

เอกสารแนบ 2 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 

1 0 ) พิ จ า ร ณ าจั ด ส ร ร งบ ป ระ ม าณ
ด าเนินการส าหรับกล้าไม้ค้างปีที่มีขนาด
ใหญ่ เพื่อให้มีอัตราการรอดตายสูง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ก ารจั ด ท า ก ล้ า ไม้ ค้ า งปี จ า เป็ น ต้ อ งตั้ ง
งบประมาณในการเตรียมกล้าไม้  เริ่มต้นไว้
ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้
ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ใช้กล้าไม้ใหญ่ 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 

11) น านโยบายป่าในเมือง และเรือนเพาะ
ช ากล้าไม้ ชุมชนของรัฐมนตรี  ว่าการ
กระทรวงฯ (พลเอก สุรศักดิ์  
กาญจนรัตน์) ไปขยายผลด าเนินการใน
พื้นที ่

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- หน่วยงานได้รับทราบ และได้ด าเนินการนา
นโยบายป่าไม้ ในเมือง ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงฯ ไปขยายผลการดาเนินการในพื้นที่ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีคาสั่ง ที ่
1402/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน พ .ศ . 2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะทา
งานโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อ
ความสุขของคนไทย” โดยได้มีการประชุมแลยะ
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโครงการป่าในเมืองของ

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

กรมป่าไม้ จานวน 32 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อม
ทั้งก าหนดเปิดตัวโครงการป่าในเมืองฯ  ในปี 
2561 จานวน 12 แห่ง ได้แก่ 
1) ส ว น รุ ก ข ช า ติ ป รุ ให ญ่  อ า เภ อ เมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดตัววัน
เสาร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2561  
2) วนพุทธอุทยานน้าตกเขาอีโต้ อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี เปิดตัวเดือน
สิงหาคม 2561  
3) วั ด พ ร ะ ธ าตุ ด อ ย ก อ งมู  อ า เภ อ เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวเดือน
สิงหาคม 2561  
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดา
ริ (เหมืองผาแดง) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เปิดตัวเดือนสิงหาคม 2561  
5) เขาคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เปิดตัวเดือนกันยายน 2561  
6) โครงการสวนกลางมหานคร (ศูนย์จัดการ
พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์) อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวเดือน
กันยายน 2561  
7) สวนป่ากลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เปิดตัวเดือนกันยายน 2561  
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

8) สวนป่าบางขนุน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
เปิดตัวเดือนสิงหาคม 2561  
9) สวนตากฟ้าพารื่นรมย์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ เปิดตัวเดือนสิงหาคม 2561  
10) สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้า
กลัดเหนือ-ใต้ ) อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัด
เพชรบุรี เปิดตัวเดือนกันยายน 2561 
11) สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู  อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ เปิดตัวเดือนกันยายน 2561  
12) สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดตัวเดือน
กันยายน  2561 เพื่อให้ เป็นตามข้อสั่ งการฯ 
ต่อไป 

เขต 4 
5 8 มิ.ย. 2561 

ณ 
จ.กาญจนบุรี 

นครปฐม ราชบุรี 
และสุพรรณบุร ี

- 12) ประสานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อขอรับการสนับสนุนสัตว์เศรษฐกิจมา
เลี้ยงในบริเวณแปลงสวนป่า และต่อยอด
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ได้ประสานงานกับเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อพัฒนา แปลงสวนป่ารายนายพรชัย แสนชัย
ชนะ หมู่2 ต .ปลายนา อ .ศรีป ระจั นต์  จ .
สุพรรณบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป             . 

 กรมป่าไม้  
(ส านัก
จัดการ

ทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑๐ 
(ราชบุรี) 

20 ส.ค.61 

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จ านวน 207,000 ไร่ 

 

เขต 6-8 
27-28 มี.ค. 2561 

ณ 

1) การตรวจสอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย
และการส ารวจรายช่ือผู้ครอบครองเดิม  
ในแต่ละพื้นที่อาจจะใช้ระยะเวลาการ

13) ให้  ปม. และ ทช. ติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดทีด่ินท ากินให้กับผู้ยากไร ้
หลังจากที่ส่งมอบพื้นที่เป้าหมายให้ คทช. 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- เมื่อด ำเนินกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนแล้ว   
กรมป่ำไม้จะอนุมัติแผนปฏิบัติงำนกำรตรวจ

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
จัดการ

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

จ.สุราษฎร์ธานี ด าเนินงานที่ต่างกัน เนื่องจากจ านวนเนื้อ
ที่ของแต่ละพื้นท่ีที่แตกต่างกันมาก 

จังหวัด น าไปจัดสรรที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้
ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว โดยให้ คทช.
จังหวัดส่งมอบรายช่ือพร้อมข้อมูลคืนกลับ
ให้ ปม. และ ทช. ในการก ากับติดตาม 
เพื่อให้การจัดที่ดินเป็นไปตามเง่ือนไข 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ติดตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรำษฎรที่ได้รับ
อนุญำต ตำมโครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ให้
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ด ำเนินกำรตรวจ
ติดตำมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของรำษฎรต่อไป 

ที่ดินป่าไม้) 
 
 

 
 
 

14) ให้ สผ. ปม. ทช. สรุปปัญหาจากการ
ด าเนินงานการจัดที่ดินท ากินให้กับผู้ยากไร้
และหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจัดที่ดินท า
กินให้ผู้ยากไร้ ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
ให้ ป ระมวลส รุป พ ร้ อม ก าห น ดแน ว
ทางแก้ไข เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ไม่มีปัญหำอุปสรรค                               . 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
จัดการ

ที่ดินป่าไม้) 
 
 
 

20 ส.ค.61 

เขต 15 
30 เม.ย. –  

1 พ.ค. 2561  
ณ จ.เชียงใหม่

และล าพูน 

1) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐาน
การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อมี
การตรวจสอบพื้นที่ป่ าสงวนแห่งชาติ  
ซึ่งการด าเนินการนั้นอาจใช้ระยะเวลานาน
ถ้าจ านวนราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน
ท ากินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มี
จ านวนมาก 

2) บุคลากรที่ จะด า เนินการด้ านการ
ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต
ให้เข้าท าประโยชน์การจัดที่ดินท ากินให้

15) ประสานฝ่ายปกครองของจังหวัด เพื่อ
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ยากไร้ ก่อนน า
รายช่ือเข้าคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
จังหวัด 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
- เน้นอ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ 2 

 กรมป่าไม้ 
ส านัก
จัดการ

ทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑ 
(เชียงใหม่) 

20 ส.ค.61 

16) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดที่ดิน
ท ากินให้กับผู้ยากไร้ หลังจากที่ส่งมอบ
พื้นที่ เป้าหมายให้ คทช. จังหวัด น าไป
จัดสรรที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้ตามนโยบาย
รัฐบาลแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- เมื่อด ำเนินกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนแล้ว   
กรมป่ำไม้จะอนุมัติแผนปฏิบัติงำนกำรตรวจ
ติดตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรำษฎรที่ได้รับ
อนุญำต ตำมโครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน   
ให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ด ำเนินกำรตรวจ

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก
จัดการ

ที่ดินป่าไม้) 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มีไม่
เพียงพอ 

3) งบประมาณไม่ เพียงพอ ท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตำมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของรำษฎรต่อไป 
 

17) ให้บูรณาการทรัพยากรบุคคลจาก
หน่วยงานใกล้เคียงมาช่วยปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจและฤดูกาล หรือ
หากจ า เป็นให้ จ้ างบุคคลภายนอกมา
ด าเนินการแทน 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
- อยู่ในความรับผิดชอบของอนุกรรมการฯ 
ส่งเสริมอาชีพฯ 

 กรมป่าไม้ 
ส านัก
จัดการ

ทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑ 
(เชียงใหม่) 

20 ส.ค.61 

เขต 17 
20-21 พ.ค 2561  
จ.พิษณุโลกและ

เพชรบูรณ์ 

1) ข้อมูลการส ารวจเป็นข้อมูลที่ด าเนินการ
ในช่วงก่อนการใช้โปรแกรมด้าน GIS ท าให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง จึงต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงต้องมีการ
ปรับแก้ท าให้ เกิดความล่าช้าในการส่ง
ข้อมูลให้ คทช.จังหวัดทราบ 

2) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐาน
การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติใช้ระยะเวลานาน และบาง
พื้นที่มีการทับซ้อนกับ สปก. บางส่วนจึงมี
ค วาม ล่ า ช้ า ใน การด า เนิ น งาน  และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยเกินไป 

3) ได้รับแผนปฏิบัติงานล่าช้า เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าด้วย 

18) ให้  ปม . ช้ีแจงท าความ เข้ าใจให้
หน่วยงานในพื้นที่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
กรณีราษฎรท าประโยชน์ภายหลัง ปี พ.ศ. 
2545 ก่อนปี พ.ศ. 2557 ในพื้นที่เขตลุ่ม
น้ าช้ัน 1, 2, พื้นท่ีในสวนป่า หากพิจารณา
ตามค าสั่ง คสช ท่ี 66/2557 จะอนุญาตได้
หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แห่งชำติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 ได้เห็นชอบ
กรอบมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรอยู่อำศัยและท ำ
กินในพื้นที่ป่ำไม้ (ทุกประเภท) ตำมที่ ทส. เสนอ 
เพื่อแก้ไขปัญหำ ในส่วนที่ไม่ได้น ำมำด ำเนินกำร
จัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล     . 
   ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง สผ. ในฐำนะฝ่ำยเลขำ 
คทช. น ำเสนอ ครม. เพื่อโปรดทรำบ และใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติโดยกรมป่ำไม้จะด ำเนินกำรชี้แจง
ท ำควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
ต่อไป                                            . 

รำยงำนกำร
ประชุม

คณะกรรมกำร
นโยบำยที่ดิน

แห่งชำติ ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อ

วันที่ 18 
มิถุนำยน 
2561 

(เอกสาร 3) 

กรมป่าไม้ 
(ส านัก
จัดการ

ที่ดินป่าไม้) 

20 ส.ค.61 

เขต 15 
10-12 ก.ค. 2561 

1) ข้อมูลที่ได้เคยส ารวจไว้ไม่ครบถ้วน เช่น 
ผู้ครอบครองที่ดินมีเพียงช่ือ ไม่มีนามสกุล 

19) ควรส ารวจข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 
และราษฎรที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- น าเรื่องที่เข้าประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ทุก

 กรมป่าไม้ 
ส านัก

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ณ จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
มี เพี ยงรูปแปลงที่ ดิ น  แต่ ไม่ มี ราย ช่ือ 
ผู้ครอบครอง เป็นต้น 

2) อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน  
3) หน่วยงานราชการบางหน่วยเข้าใช้
ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

และจัดท ารายละเอียดโดยแยกเป็นพื้นที่ที่มีการ
บุกรุกใหม่ และพื้นที่ที่มีการบุกรุกเดิม เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ส าหรับส่วน
ราชการที่มีการบุกรุกป่าสงวนให้แจ้งหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ เพื่อด าเนินการขอใช้ประโยชน์
ให้ถูกต้องตามกฏหมาย   

หน่วยราชการยื่นค าขอใช้พื้นที่ฯอยู่ระหว่าง
รวบรวมเอกสารโดย ทสจ.แม่ฮ่องสอน       . 
 

จัดการ
ทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑ 

สาขา
แม่ฮ่องสอน 

20) ประสานกับหน่วยงานในจังหวัดอย่าง
ใกล้ชิด โดยผ่าน ทสจ.ในพื้นที่เพื่อบูรณา
การการท างานและสร้างความเข้าใจ
ระ ห ว่ า งห น่ ว ย งาน  รวม ทั้ งก ารข อ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดด าเนิน
กิจกรรมของกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผลงาน                        . 

 กรมป่าไม้ 
ส านัก
จัดการ

ทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑ 

สาขา
แม่ฮ่องสอน 

20 ส.ค.61 

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ จ านวน 34,950 ไร่ 

 

เขต 15 
30 เม.ย. –  

1 พ.ค. 2561 
ณ จ.เชียงใหม่

และล าพูน 

1) เกษตรกรไม่ มี เงินลงทุ นปรับพื้ นที่ 
ประกอบกับบางจังหวัดที่ดินมีมูลค่าสูง และ
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปลูกสร้าง
สวนป่าเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรไม่ตอบ
รับเข้าร่วมโครงการฯ และบางรายขอยกเลิก
ระหว่างด าเนินการเข้าร่วมโครงการฯ 

2) มีข้อจ ากัดในชนิดพันธุ์ไม้ เกษตรกรมี
ความประสงค์จะปลูกไม้โตเร็วควบคู่กับไม้
เศรษฐกิจหรือปลูกไม้โตเร็วอย่างเดียว แต่

21) ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจพร้อม
กับให้ขึ้นทะเบียนส่วนป่ากับเกษตรกรที่มี
ความพร้อม โดยเฉพาะเกษตรรายใหญ่ 
นายทุน หรือภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การแปรรูปไม้ เป็นต้น 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- อยู่ภายใต้กิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 

22) ปฏิรูปหรือทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
ก ารส่ ง เส ริ ม ก า รป ลู ก ไม้ เศ รษ ฐกิ จ 
โดยเฉพาะการพิจารณาความในมาตรา 7 
แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ให้สามารถ

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรมป่าไม้อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 



- 11 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

แนวทางปฏิบัติให้ปลูกไม้เศรษฐกิจเท่านั้น 

3) เกษตรกรบางรายไม่มียานพาหนะเป็น
ของตนเองที่จะขนส่งกล้าไม้จากแปลง
เพาะช าไปยังแปลงปลูกของเกษตรกร 

4) มี เกษตรกรผู้ สนใจอยู่ หลายรายที่
ประสงค์ จะเข้ าร่ วมโครงการนี้  แต่ ไม่
สามารถที่จะด าเนินการให้ได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้รัฐเสียโอกาส
ที่จะได้ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในภาพรวม 

อ านวยความสะดวกกับประชาชนผู้
ประสงค์ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
23) ให้ ปม. และ อ.อ.ป. หารือร่วมกันใน
การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจดัสรร
เงินอุดหนุนการเข้าร่วมโครงการปลูกป่า
เศรษฐกิจ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรมป่าไม้มีโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ที่จัดเงินอุดหนุนเกษตรกรปลูกป่าอยู่แล้ว 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 

เขต 17 
20-21 พ.ค 2561  
จ.พิษณุโลกและ

เพชรบูรณ์ 

1) เกษตรกรไม่มีเงินลงทุนปรับพื้นที่ก่อน
เข้าร่วมโครงการฯ กับ สจป. 
2) ข้อจ ากัดของชนิดพันธุ์ไม้ เกษตรกรมี
ความประสงค์จะปลูกไม้โตเร็วควบคู่กับไม้
เศรษฐกิจหรือปลูกไม้ โตเร็วอย่างเดียว แต่
แนวทางปฏิบัติให้ปลูกไม้เศรษฐกิจเท่านั้น 

3) ที่ดินในพื้นที่บางจังหวัดมีมูลค่าสูงท าให้
เกษตรกรไม่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ เท่าที่ควร 
4) ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปลูก
สร้างสวนป่าเศรษฐกิจท าให้เกษตรกรไม่
ต้องการเข้าร่วมโครงการ  
5) เกษตรกรบางรายไม่มียานพาหนะเป็นของ
ตนเองที่จะขนส่งกล้าไม้จากแปลงเพาะช าไปยัง
แปลงปลู กของเกษตรกร ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้อ านวยความสะดวกจัดรถ

24) ให้ ปม. และ อ.อ.ป. ร่วมกันหารือ
แนวทางสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าตาม
นโยบายรัฐบาล โดยการพิจารณาเพิ่มพื้นท่ี
โซน E ส าหรับปลูกไม้เศรษฐกิจให้ อ.อ.ป. 
มากขึ้น  เพื่อให้ไม้ที่ปลูกมีความสมบูรณ์
และมีอัตราการรอดตายสูง ตามภารกิจ
ของ อ .อ .ป .  รวมทั้ ง  สามารถสร้ าง
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาร่วมปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่ามากขึ้น 

 ด าเนินการได ้
- หน่วยงานได้รับทราบ และจะประสานกับ
อ.อ.ป. เพื่อร่วมกันหารือแนวทางสนับสนุนการ
เพิ่มพื้นท่ีป่าตามนโยบายรัฐบาลในส่วนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเพิ่มพื้นที่โซน E 
ส าหรับปลูกไม้เศรษฐกิจให้ อ.อ.ป. มากข้ึน 
เพื่อให้ไม้ที่ปลูกมีความสมบูรณ์และมีอัตราการ
รอดตายสูง ตามภารกิจของ อ.อ.ป. รวมทั้ง 
สามารถสรา้งแรงจูงใจให้ประชาชนมาร่วมปลูก
ไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่ามากข้ึน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อสั่งการฯ ต่อไป 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 

25) ให้ ปม. พิจารณาปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติจากการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างเดียว 
ให้มีการปลูกไม้โตเร็วด้วย โดยศึกษาความ
ต้องการของตลาดและเกษตรกรเป็นส าคญั 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- อยู่ภายใต้กิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้ว 

 กรมป่าไม้ 
(ส านัก

ส่งเสรมิการ
ปลูกป่า) 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

บริการขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  แต่ไม่มี
งบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้แต่อย่างใด  
6 ) เก ษ ต รก ร ผู้ ส น ใจ อ ยู่ ห ล าย ร าย  
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ แต่ ไม่
สามารถที่ จะด า เนินการได้ เนื่ องจาก
ข้อจ ากัดงบประมาณท าให้รัฐเสียโอกาสที่
จะมีป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  

เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาร่วมปลูกเพิ่ม
พื้นที่ป่าให้มากข้ึน 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเป้าหมายมีการน าขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี 
2. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60 
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    3.1 สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
    3.2 เสริมสร้างศักยภาพกฎระเบียบการจัดการขยะและของเสียอันตราย จ านวน 1 เร่ือง 

เขต 17 
20-21 พ.ค 2561  
จ.พิษณุโลกและ

เพชรบูรณ์ 

- 26) ให้ทุกหน่วยงานน านโยบาย รมว.ทส. (พล
เอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) จ านวน 5 ข้อ ไป
ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ลดใช้พลาสติกและโฟม (2) เลิก
ใช้พลาสติกและโฟม (3) น านวัตกรรมมาใช้ (4) 
ก าจัดขยะให้ถูกวิธีมีการคัดแยกขยะเพื่อน าไป 
Recycle และ (5) ควบคุมและก าจัดการน าเข้า
ขยะผิดกฎหมาย โดยองค์การสวนสัตว์ และ
อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ควรเป็นต้นแบบใน
การด าเนินการลด เลิก การใช้พลาสติและโฟม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรมป่ าไม้ ได้ มี หนั งสื อแจ้ งทุกหน่ วยงาน
ด าเนินการตามข้อสั่งการแล้ว                  . 

 กรมป่าไม้ 
(ทุก

หน่วยงาน) 

20 ส.ค.61 

   กรมป่าไม้ จ านวน 26 ข้อ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 26 ข้อ 


