
 
 

                 ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การตรวจราชการประเภทท่ี 2 : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม จ านวน 4 ข้อ 
**************************************************************************** 

1. ข้อเสนอแนะท่ีด าเนินการได้ 2 ข้อ ได้แก่ 

ส่วนกลาง 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร 
หลักฐาน 

วันที่  
20-21 ก.พ.62  
ณ จังหวัดสงขลา 

1) การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้มีความ
ล่าช้า บางโครงการยังไม่ได้ผู้
รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ เสนอ
ราคา มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 
หรือเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน
งบประมาณที่ ไ ด้ รับจั ดสรร 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกคร้ัง 

1) ขอให้ ทช. ปม. และ อส. 
เร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการภายใต้แผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ ให้
ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา
ตามที่ก าหนด และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการคืนงบประมาณด าเนิน
โครงการดังกล่าว 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ มีดังนี้ 
1. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของ

คลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง1,400 
เมตร (ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา สลก.6/2562 ลว. 29 พ.ย.
61 แบ่งเป็น 7 งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2562) 

2. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของ
คลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1,000 
เมตร (ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา สลก.6/2562 ลว. 29 พ.ย.
61 แบ่งเป็น 4 งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2562) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
(ประเภท 2 : ทช.) 



 
 

หน่วยงานภูมิภาค 
 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน 

วันที่  
16-17 ม.ค.62  

จ.ชลบุร ี

2) ปัจจุบันยังไม่มีการส่งเสริม
การเลี้ยงปูทะเลโดยเฉพาะ
ธนาคารปูทะเลเท่าที่ควร จึง
ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน
การเลี้ยงปูทะเล เนื่องจากเป็น
ที่ต้องการของท้องตลาดและมี
ราคาสูง โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้ใน
การจัดแหล่งการเพาะพันธุ์ปู
ทะเลในชุมชน เพื่อส่งเสรมิการ
ประกอบอาชี พและสร้ า ง
รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่  
 4) การด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ก่อนการด าเนินงาน
หน่วยงานควรส ารวจว่าพื้นที่
ดั ง กล่ า ว เป็ นที่ ส าธ ารณะ
หรือไม่ เพราะเมื่อด าเนินการ
แล้ ว เ ส ร็ จ จะท า ใ ห้ ชุ มชน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
ร่วมกัน และก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ 
ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรป่า
ชายเลนให้คงสภาพของความ
อุดมสมบูรณ์ต่อไป 

2) ขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนใน
ชุมชนฯ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งจะท า
ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อ
ยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง และ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศในพื้นที่ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรม ทช. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้ 
1. ก าหนดให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่  
2. มีการจัดประชุมหารือร่วมกับประชาชนในชุมชนพื้นที่ด าเนินโครงการ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 
3. ประชาสัมพันธ์แนะน าโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับ

ชุมชน 
4. คัดเลือกบุคคลในชุมชนเป็นผู้แทนอย่างน้อยชุมชนละ 2 ท่าน เพื่อร่วม

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดการปักไม้ไผ่รวมถึงร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินโครงการ 

- นอกจากนี้ กรม ทช. ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์ ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรป่าชายเลน โดย
ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการจัดตั้งโครงการป่าในเมือง "สวนป่า
ประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 20 โครงการ 16 จังหวัด รวมเนื้อ
ที่ 13,292 ไร ่และปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
จัดตั้งโครงการป่าในเมือง 10 โครงการ รวมเนื้อที่ 2,929 ไร่ 

เอกสารแนบ 
5 

 



 
 

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  1 ข้อ ได้แก่ 
 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน 

วันที่  
16-17 ม.ค.62  

จ.ชลบุร ี

1) ปัจจุบันยังไม่มีการส่งเสริม
การเลี้ยงปูทะเลโดยเฉพาะ
ธนาคารปูทะเลเท่าที่ควร จึง
ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน
การเลี้ยงปูทะเล เนื่องจากเป็น
ที่ต้องการของท้องตลาดและมี
ราคาสูง โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้ใน
การจัดแหล่งการเพาะพันธุ์ปู
ทะเลในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชี พและสร้ า ง
รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่  
 4) การด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ก่อนการด าเนินงาน
หน่วยงานควรส ารวจว่าพื้นที่
ดั ง กล่ า ว เป็ นที่ ส าธ ารณะ
หรือไม่ เพราะเมื่อด าเนินการ
แล้ ว เ ส ร็ จ จะท า ใ ห้ ชุ มชน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
ร่วมกัน และก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ 
ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรป่า
ชายเลนให้คงสภาพของความ
อุดมสมบูรณ์ต่อไป 

1) น าจุด เด่นของการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความ เ สื่ อม โทรมทรั พยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การด าเนินงานแบบประชารัฐ 
ไปประกอบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ ม เติ มจ ากงบ
ส่วนกลาง งบจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัด 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
- กรม ทช. อยู่ระหว่างด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดโดยน าจุดเด่นของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานแบบประชารัฐ ไปประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม 

- 



 
 

3. ข้อเสนอแนะท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ 1 ข้อ ได้แก่ 
 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร 
หลักฐาน 

วันที่ 15 ม.ค.62 
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1)  ผู้ รับจ้ า งจากหน่วยงาน
ส่วนกลางเป็นผู้รับจ้างรายเดียว  
ท าให้การเข้าด าเนินการในพื้นที่
ล่าช้า อาจส่งผลให้การก่อสร้าง
โคร งกา ร ไม่ แล้ ว เ ส ร็ จตาม
สัญญา 

1 )  ใ ห้  ท ช . พิ จ า ร ณ า ใ ห้
หน่ วยงานในพื้ นที่ ส ามารถ
ด าเนินการท าสัญญาหาผู้รับจา้ง
ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการควบคุมการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนื่องจาก 
1. โครงการเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ จึงต้องได้รับ

การจัดหาจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยก าหนด TOR เป็นการศึกษา
รูปแบบทุกพื้นที่รวมกันในราคากลางรวม 

2. เนื่องจากกรม ทช. ได้ท าการจัดหาและมีการจัดท าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง
และในพื้นที่ จ านวน 6 จังหวัด ตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างได้เร่ิมท างาน
แล้วในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานแล้วในงวดที่ 36 ตามสัญญาจ้าง และได้มีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ
จ้างแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างห้วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง 

- 

  


