
ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 2 
บัญชีข้อเสนอแนะ (ปีปจัจุบัน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การตรวจราชการประเภทที่ 5 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
ประเด็น : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  
**************************************************************************** 

1. ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการได้ หน่วยงานภูมิภาค  
 

ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

เขต 7 
4-6 มี.ค.62  
ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส 
 

ราษฎรบ้านบาเฆ๊ะ หมู่ ๑๓ ต.โคกเคียน 
อ . เมือง  จ .นราธิ วาสที่ ไม่ สามารถ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและเลี้ยง
ปลาในกระชั ง ได้  เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นและ
ทรายปากแม่น้้าบางนรา ( jetty) การ
สร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง และ
เขื่อนเรียงหินแนวชายฝั่งท้าให้ทราย
บางส่วนเข้ามาปิดปากคลองจนไม่
สามารถออกเรือท้าการประมงได้ และ
ยังส่งผลให้น้้าในคลองเน่าเสียคุณภาพ
น้้าไม่เหมาะต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง 
จากกรณีดังกล่าวมีการแก้ไขปัญหาใน
เบื้ องต้น โดยหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
ประกอบด้ วย องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และอ้าเภอเมืองนราธิวาส ใช้
รถแบคโฮ ขุดลอกปากร่องน้้า เพื่อให้เรือ
ออกท้าประมงได้ แต่เพียงไม่กี่วันทราย
กลับมาทับถมปากคลองเหมือนเดิม 

ให้ สบทช.7 (ปัตตานี) ด้าเนินการ
ประสานงานกับส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ในการส่ งข้ อมู ลการกัด เกาะ
ชายฝั่งทะเลและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ข้อมูลด้าน
วิ ช า ก า ร อ่ื น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ประกอบการออกแบบเขื่อนกัน
ทราย และคลื่นปากแม่น้้า (Jetty) 
ให้เป็นรูปตัว L ทั้ง 2 ด้าน ด้านบริเวณ
ปากคลอง โคกเคียน (เอกสารแนบ) 
ตามที่ ร า ษ ฎ ร ที ่ไ ด ้ร ับ ค ว า ม
เดือดร้อนในพื้นที่ร้องขอ เพื่อให้
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
ยั่งยืน โดยให้ระมัดระวังด้วยว่า
การแก้ไขปัญหาพื้นที่หนึ่งอาจจะ
น้าไปสู่การเกิดปัญหาในพื้นที่
ใกล้เคียงด้วย 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2562 กรม ทช. โดย
เจ้าหน้าที่จาก สบทช.7 (ปัตตานี) ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี น้้าทะเลซัดปิดปากคลองบ้านบา
เฆะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรม
ประมง อ้าเภอเมืองนราธิวาส และองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกเคียน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ โดยมีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน โดยที่ประชุม
มีมติใช้มาตรการแก้ไขปัญหา 2 ระยะ คือ 
1) มาตรการเร่งด่วน โดยก้าหนดให้มีการขุดลอกร่อง
น้้า เดือนละ 2 ครั้ง  (ทั้ งปี ไม่ เกิน 10 ครั้ง ) โดย
มอบหมายให้นายอ้าเภอเมือง ของบประมาณจาก
จังหวัดนราธิวาส 
2) มาตรการแก้ไขระยะยาว โดยเสนอให้มีการสร้าง
เ ขื่ อ น กั น ท ร า ย แ ล ะ ค ลื่ น ป า ก แ ม่ น้้ า  ( Jettty)  
ที่ประชุมมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นราธิวาสเป็นผู้ออกแบบ 

เอกสารแนบ 8 
หนังสือ สบทช.7  
ที่ ทส 0442/506 
ลงวันท่ี 20 มี.ค.62 

 



 
 

การจ าแนก /วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 
การตรวจราชการประเภทท่ี 1 : การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง 

ด้าน : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ    
   ตัวช้ีวัด : จัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.)   

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) รวมจ านวน 1 ข้อ 
 (อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ) 

************************************************************** 

เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

เขต 8 - 9 
วันที่ 1 – 3 พ.ค. 

62 
 ณ จ.จันทบุรี 

ระยอง และชลบุรี 

  1. การจัดหาที่ดินให้ชุมชน (จัด
ที่อยู่อาศัย) ในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขาดความ
คล่องตัวในการปฏฺบัติงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีระเบียบการอนุญาตให้เข้าท้า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่ชัดเจน  

2. พื ้นที ่เป ้าหมายในการจ ัด
ที่ดินให้ชุมชน (จัดที่อยู ่อาศัย) เป็น
พื ้น ที ่ป ่า ช าย เลน  ที ่อยู ่ใ น คว าม
ร ับผ ิดชอบของ ทช. โดยตรง แต่
เจ้าหน้าที่ ทช. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) ท้าให้ไม่สามารถชี้แจง

1. ให้ ทช. เร่งรัดการด้าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดนิท้ากนิและที่
อยู่อาศัยในพื้นที่เปา้หมาย ซึ่ง
จ้าเป็นต้องมีการอนุญาตใชป้ระโยชน์
ที่ดินในพืน้ที่ปา่ชายเลนที่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในส่วนของ
เครื่องมือ กลไกทางดา้นกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการใช้พืน้ที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ โดยการก้าหนด
หลักเกณฑ์กลางที่สามารถนา้ไปปฏิบัติ
ได้ในทุกพื้นที ่

 อยู่ระหว่างด้าเนินการ (รายละเอียด) 
- ด้าเนินการจัดท้า “(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” 
ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ หรือองค์การ
ของรัฐ และการอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.  2562 อยู่ ระหว่างด้าเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
- ปรับปรุงองค์ประกอบ อ้านาจหน้าที่ และชื่อ ของ
คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ให้สอดคล้องกับอ้านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยเพิ่ม ผอ.สบ.ทช.  

การขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินท้ากิน
และที่ อยู่ อาศัยในพื้นที่ ป่ าชายเลน  
ตามหลักเกณฑ์กลางที่สามารถน้าไป
ปฏิบัติได้ในทุกพื้นที่ 

แบบฟอร์ม 4 
(ประเภท 1) 

 
 (ด้าน...../ตชว......) 



เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

รายละเอียดเช ิงล ึกได้ครบถ้วนใน
คราวพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดหาที่ดินให้ชุมชน (จัด
ที่อยู่อาศัย) ในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ขาดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีระเบียบการอนุญาตให้เข้าท้า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่ชัดเจน 

เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การด้าเนินงานงาน คทช. 
จังหวัด ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่เป้าหมายการ
จัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ที่ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจ าแนก /วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 
การตรวจราชการประเภทท่ี 3 : การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (สบทช.) รวมจ านวน 3 ข้อ 
 (ด าเนินการได้ จ านวน 2 ข้อ /อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ) 

************************************************************** 

 

เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

วันที่ 1 – 3 
พฤษภาคม 2562  
ณ จังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และชลบุรี 

เนื่องจากลักษณะทางธรณีสัณฐาน
ของชายฝั่งมีความแตกต่างกัน เช่น 
หาดทราย หาดโคลน เป็นต้น และมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้าให้
การจัดท้ารูปแบบวิธีการในการจัดการ
ป้องกันการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และไม่กระทบต่อระบบนิ เวศและ
ทรัพยากรทางทะเล 

1. ขอให้สบทช. 1 (ระยอง) ศึกษา
ข้อมูลด้านเทคนิค เชิ งวิชาการโดย
ละเอียด เพื่อจัดท้ารูปแบบในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และมีความมั่นคงแข็งแรง 
 

 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
สบทช. 1 (ระยอง) อยู่ระหว่างด้าเนินการศึกษา/
การจัดหาเทคนิคเชิงวิชาการเพือ่จัดท้ารูปแบบการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ที่เหมาะสม 
 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง  
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ไม่กระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากร
ทางทะเล 

           1) ระบบเฝ้าระวังปะการัง
ฟอกขาว ยังไม่มีหัวข้ออยู่ในเว็บไซต์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดย สบทช. 1 (ระยอง) ใช้วิธีการแจ้ง
นักท่องเที่ยวและสร้างการมีส่วนร่วม

2. ขอให้ สบทช. 1 (ระยอง) สร้างการ
มีส่วนร่วมกับประชาชน โดยเน้นให้
ชาวประมงในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อป้องกันระบบนิเวศไม่ให้ถูก

 ด้าเนินการได้  
ด้าเนินการจัดวางทุ่นแนวเขตบริเวณแนวปะการัง
ฟอกขาว โดยมีชาวประมงในพืน้ที่มีส่วนร่วมในการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยเน้นให้ชาวประมงในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันระบบ
นิ เวศไม่ ใ ห้ถูกท้าลายสูญหาย และ 
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

แบบฟอร์ม 4 
(ประเภท 3 หน่วยงาน) 

 



เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

ในการส่งข่าวสารผ่านทาง facebook 
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  
 2) พบการท้าประมงที่ส่งผล
กระทบต่อแนวหญ้าทะเล เช่น การใช้
ปูนขาวช่วยในการหาหอย การเก็บ
หญ้าทะเล ได้แก่ หญ้าคาทะเล เพื่อ
น้ามาใช้ประกอบในยาสมุนไพร 
 

ท้าลายสูญหาย และคงความอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

อนุรักษ์ แล้วช่วยสอดส่องดูแลการกระท้าที่สง่ผล
กระทบกับปะการังฟอกขาว 

 3. ขอให้ สบทช. 1 (ระยอง) เน้นการ
ส่งเสริมภาคเอกชนภายใต้ CSR ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานให้
บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 

 ด้าเนินการได้  
เข้าร่วมโครงการ  “พัฒนาอุปกรณ์ติดทุ่นกัก 
ขยะลอยน้้าส้าหรับติดตั้งในบริเวณปากแม่น้้า และ
ล้าคลองสาขา” โดยความร่วมมือระหว่างกรม 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ บริษัท SCG 
Chemicals จ้ากัด ในการติดตั้งทุ่นกักขยะลอยน้้า 
และร่วมกันคัดแยกขยะในบริเวณปากแม่น้้าจังหวัด
ระยอง 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ภ า ค เ อ ก ช น  
ภายใต้ CSR เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การจ าแนก /วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 
การตรวจราชการประเภทท่ี 5 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) รวมจ านวน 1 ข้อ 
 (ด าเนินการได้ จ านวน 1 ข้อ) 

************************************************************** 

 

เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

เขต 15  / 
12 – 14 ก.พ.62 
/เชียงใหม่ ล้าพนู 

และล้าปาง 

 

 

- 1. ทช. ควรจัดท้าระบบฐานข้อมูลการ
ถื อค รอ งที่ ดิ น จ า ก เ ลขป ระจ้ า ตั ว
ประชาชน (เลข 13 หลัก) โดยบูรณาการ 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย และส้านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบ
ความซ้้าซ้อนกรณีผู้มีชื่อในการถือครอง
ที่ดินในหลายพื้นที่ 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ด้าเนินการเก็บข้อมูลราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า
ชายเลน โดยใช้เลขประจ้าตัวประชาชน (เลข 13 
หลัก) เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิงผู้ครอบครอง
ที่ดิน และได้ด้ า เนินการบูรณาการข้อมูลกับ
ส้านักงานที่ดินจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกันต่อไป 

การบูรณาการ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการใช้ระบบฐานข้อมูลจากเลข
ประจ้าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) 
เพื่อตรวจสอบความซ้้าซ้อนกรณีผู้มีชื่อ
ในการถือครองที่ดินในหลายพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 4 
(ประเภท 5) 

 


