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

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จ านวน 6 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 
หน่วย
ปฏิบัติ 

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

 ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ จ านวน 34,950 ไร่ 
เขต 6-8 
27  - 28  มี .ค . 
2561 ณ  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) การหาพื้นท่ีแบบเต็มแปลงหายาก และ
เกษตรกรต้องการกล้าไม้ชนิดอื่นๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
2) ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ใต้ ส่งผลใหไ้มส่ามารถปฏิบัติงานได้ในบาง
พื้นที่ หรือปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก 

1) ปม. และ ออป. ควรทบทวนความ
เหมาะสมการให้เงินอุดหนุนแกผู่้เข้าร่วม
โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็น
การด าเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจในท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิ ซึ่งเจ้าของที่ดินเป็นผูร้บั
ผลประโยชน์โดยตรง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
การด าเนินงานตามโครงการส่งเสรมิการปลูกปา่
เศรษฐกิจ เป็นนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่ม
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของประเทศ 
พื้นที่ในการด าเนินการของ ออป.ใต้ อยู่ในท้องที่
จังหวัดชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธาน,ี กระบี,่ 
ตรัง, พัทลุง และสงขลา รวม 940 ไร่ การ
ด าเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน 

  อ.อ.ป. 20 ส.ค.61 

เขต 15 
30 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2561 ณ จ.
เชียงใหม่และ
ล าพูน 

1) เกษตรกรไม่มีเงินลงทุนปรับพื้นท่ี 
ประกอบกับบางจังหวัดที่ดินมีมูลค่าสูง 
และระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปลูก
สร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรไม่
ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และบางรายขอ
ยกเลิกระหว่างด าเนินการเข้าร่วม
โครงการฯ 

2) มีข้อจ ากัดในชนิดพันธ์ุไม้ เกษตรกรมี
ความประสงค์จะปลูกไม้โตเร็วควบคู่กับไม้
เศรษฐกิจหรือปลูกไม้โตเร็วอย่างเดียว แต่

2) ให้ ปม. และ อ.อ.ป. หารือร่วมกันใน
การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนการเข้าร่วมโครงการปลูกป่า
เศรษฐกิจ ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกัน 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ออป.เหนือบนมีความเห็นว่า กรณกีารตั้ง
งบประมาณอุดหนุนรัฐบาล ท่ีขอรบัการจัดสรร
จากรัฐบาลเป็นภาระกรรมของ ส.นผ. ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ต้องการ 
จัดส่งมาให้ ออป.ภาค แต่ละภาคเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลกรอกลงในแบบฟอร์มและน าส่งใน
ภาพรวมในนาม อ.อ.ป. เพื่อส่งให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านัก
งบประมาณและกระทรวงการคลัง เป็นผู้

  อ.อ.ป. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 
หน่วย
ปฏิบัติ 

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

แนวทางปฏิบัติให้ปลูกไม้เศรษฐกจิเท่านั้น 

3) เกษตรกรบางรายไมม่ียานพาหนะเป็น
ของตนเองที่จะขนส่งกล้าไม้จากแปลง
เพาะช าไปยังแปลงปลูกของเกษตรกร 

4) มีเกษตรกรผู้สนใจอยู่หลายรายที่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ แตไ่ม่
สามารถที่จะด าเนินการใหไ้ด้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้รัฐเสีย
โอกาสที่จะได้ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นใน
ภาพรวม 

กลั่นกรองและพิจารณาดังนั้น กรณีที่จะต้อง
ประสานงานกับกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน การเข้าร่วม
โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เห็นสมควร
มอบหมายให้ ส.นผ. เป็นผู้แทนในการ
ด าเนินการต่อไป 

3) ให้ อ.อ.ป. พิจารณารับซื้อไม้จาก
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการ
สร้างตลาดรองรับและให้เกษตรกรมีความ
สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการปลูกป่า
เศรษฐกิจมากขึ้นได ้

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ในการที่จะให้ อ.อ.ป.  ซื้อไม้จากผูท้ี่เข้าร่วม
โครงการ ออป.เหนือบน มีความเห็นว่า การ
ส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกิจ ที่กรมป่าไม้ด าเนินการ
ไว้ในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2537 
ที่ผ่านมา แปลงปลูกไม้เกษตรกรในหลายพื้นท่ี
ของภาคเหนือ (จ.ล าปาง,แพร่ และน่าน) 
เกษตรกรและผู้รับซื้อไมส้ามารถด าเนินการตดั
ฟัน และจ าหน่ายไมไ้ดด้้วยตนเองอยู่แล้ว โดย
อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 
(เดิม) และ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2558 (แก้ไข
เพิ่มเตมิใหม่)  ดังนั้น ในภารกิจเกีย่วกับการซื้อ
ไม้จากเกษตรกรผู้ปลูก อาจท าได้ในรูปแบบของ
การเป็นตลาดกลาง ซึ่งรวบรวมข้อมูลของ
เกษตรกร ประสงค์จะขายไม้ และรวบรวมของ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการซือ้และใช้ไม้  
โดย อ.อ.ป. รับเป็นผู้ประสานให้ผูต้้องการขาย 
และผูต้้องการซื้อไม้ มาพบและตกลงกัน เพื่อ

  อ.อ.ป. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 
หน่วย
ปฏิบัติ 

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เป็นการสนบัสนุนกลไกตลาดของการส่งเสริม
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจไดโ้ดยตรง 
 

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

1) ข้อจ ากัดของชนิดพันธ์ุไม้ เกษตรกรมี
ความประสงค์จะปลูกไม ้

โตเร็วควบคู่กับไม้เศรษฐกิจหรือปลูกไม้ โต
เร็วอย่างเดยีว แต่แนวทางปฏิบัติให้ปลูก
ไม้เศรษฐกิจเท่านั้น 

2) ที่ดินในพ้ืนท่ีบางจังหวัดมีมูลค่าสูง ท า
ให้เกษตรกรไมต่อบรับ 

เข้าร่วมโครงการฯ เท่าท่ีควร 

3) ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปลูก
สร้างสวนป่าเศรษฐกิจท าใหเ้กษตรกรไม่
ต้องการเข้าร่วมโครงการ  
4) เกษตรกรบางรายไมม่ียานพาหนะเป็น
ของตนเองที่จะขนส่งกล้าไม้จากแปลง
เพาะช าไปยังแปลงปลูกของเกษตรกร ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้อ านวยความ
สะดวก  จัดรถบริการขนส่งโดยไมค่ิด
ค่าใช้จ่าย  แต่ไม่มีงบประมาณสนบัสนุนใน
ส่วนน้ีแต่อย่างใด  
5) เกษตรกรผูส้นใจอยู่หลายราย ที่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ แตไ่มส่ามารถ
ที่จะด าเนินการได้เนื่องจากข้อจ ากดั

4) ให้ ปม. และ อ.อ.ป. ร่วมกันหารือ
แนวทางสนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีป่าตาม
นโยบายรัฐบาล โดยการพจิารณาเพิ่มพ้ืนท่ี
โซน E ส าหรบัปลูกไม้เศรษฐกิจให ้อ.อ.ป. 
มากขึ้น  เพื่อให้ไม้ที่ปลูกมคีวามสมบูรณ์
และมีอัตราการรอดตายสูง ตามภารกิจ
ของ อ.อ.ป.  รวมทั้ง สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาร่วมปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่ามากขึ้น 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
    อ.อ.ป. มีโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
โดยรอบสวนป่าและถ้ากรมป่าไม้สง่มอบพ้ืนท่ีป่า
บุกรุกให้แก่ อ.อ.ป. ก็จะสามารถด าเนินการปลูก
ไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได ้
 

  ออป. 
เหนือล่าง 

20 ส.ค.61 

5) ให้ อ.อ.ป. พิจารณาส่งเสริมการปลูกไม้
โตเร็วชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกยูคา
ลิปตสั และเป็นไมโ้ตเร็วท่ีเป็น 
ที่ต้องการของตลาดและประชาชนในพ้ืนท่ี 
เช่น ไผ่ เป็นต้น  
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
     เนื่องจากระเบียบการส่งเสริมปลูกไมโ้ตเร็ว
ไม่ได้จ ากัดเฉพาะยูคาลิปตัส สามารถปลูกไม้โต
เร็วชนิดอื่นๆ ได ้

  ออป.     
เหนือล่าง 

20 ส.ค.61 



- 4 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 
หน่วย
ปฏิบัติ 

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

งบประมาณท าให้รัฐเสียโอกาสที่จะมีป่า
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  

เขต 5 
24 พ.ค.2561  
จ.สมุทรสาคร 

- 6) ให้ สจป.10 และ อ.อ.ป. ภาคกลาง 
พิจารณาคัดเลือกต้นกลา้ที่ต้องการปลูก
จากสายพันธ์ุที่มีคณุภาพ และเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี เพื่อให้เติบโตเป็นตน้ไม้ที่
แข็งแรงทนต่อสภาพภูมิอากาศ และควร
ให้ความรู้เรื่องการปลูกและดูแลตน้กล้าที่
ถูกต้องตามชนิดของสายพันธ์ุแก่ประชาชน 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่ประชาชนใน
พื้นที ่

  ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
อ.อ.ป. ได้ท า MOU กับ บริษัทสยามฟอเรสทรี 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสาย
พันธุ์ไม้โตเร็วท่ีเหมาะสมกับแตล่ะพื้นที่ และการ
ผลิตกล้าไม้ ด าเนินการผลติกล้าไมเ้พื่อสนับสนุน
กล้าให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

  อ.อ.ป. 
ภาคกลาง 

20 ส.ค.61 

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 6 ข้อ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 6 ข้อ 


