
 
 

จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จำกกำรติดตำมครั้งที ่1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี ๑ : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ 
ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ     

หน่วยงำน ส ำนักงำนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

1. ตัวชี้วัดย่อย : .จัดหำที่ดินให้ชุมชน (คทช.) รวมจ ำนวน ๒ ข้อ 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน .....2..... ข้อ 

ส่วนกลาง  
๒๐ ก.ย. ๖๑
กรุงเทพฯ 

 

 ๑) ศึกษา คู่มือ การจัดที่ดินท ากิน

ให้ชุมชน ตามนโยบาย คทช. ให้

รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจกับ

หน่วยงานในพ้ืนที่ก่อนชี้แจงกับ

จังหวัด และให้น ากลไก คทช.ระดับ

อ าเภอ ที่ รมว.ทส. แต่งตั้ง มาใช้

ประโยชน์ในการด าเนินงานให้เร็วขึ้น 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
สผ.ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ
หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน 
-กรมป่าไม้ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน น ากลไก คทช. 
ระดับอ าเภอ ที่ รมว.ทส.แต่งตั้งตามค าสั่ง
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้ง “ชุดปฏิบัติการ คทช. อ าเภอ ในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ” เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่
ราษฎรในการด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล 

ส าเนาค าสั่ง

คณะอนุกรรมการ

จัดหาทีด่ิน ที่ ๒/

๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง 

“ชุดปฏิบัติการ 

คทช. อ าเภอ ใน

พ้ืนที่ ป่าสงวน

แห่งชาติ” 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้
ความเข้าใจรายละเอียดโครงการ 
รวมทั้งรายชื่อผู้ครอบครองจริงไม่
ต ร งกั บ ร า ย ชื่ อ เดิ ม  (ต าม ม ติ
คณะรัฐมนตรี ๓๐ มิ.ย. ๔๑) และ
การส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่มีความ
ล่าช้า 

 

๒) ให้บูรณาการท างานร่วมกันใน

ห น่ วย งาน  ท ส . โด ยน าระบ บ

สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 

และจัดท าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big data) เพ่ือความรวดเร็วในการ

ท างาน 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน
ส่วนของการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ และ
จัดท าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต้อง
ประสานงานกับกรมป่าไม้ เพ่ือบูรณาการในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป 

 



 
 

2. ตัวช้ีวัดย่อย : .กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  รวมจ ำนวน 1 ข้อ 

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน .....1..... ข้อ 

 ขยะเชื้อเพลิง (RDF)  มีข้อจ ำกัด 
คื อ  ไม่ มี ผู้ รับ ซื้ อขยะเชื้ อ เพลิ ง 
(RDF) ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
หำกส่งไปขำยที่โรงงำนปูนซีเมนต์
ไทย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีระยะทำง
มำกกว่ำ ๓๐๐ กิโลเมตร ท ำให้มี
ต้นทุนกำรขนส่งสูงกำรผลักดันกำร
ด ำ เนิ น งำน  ส่ งผ ล ท ำ ให้ ข ย ะ
เชื้ อ เพลิ ง  (RDF) ที่  อปท . เก็ บ
รวบรวมมำแล้ว ไม่มีผู้ รับซื้อใน
พ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือแหล่ง
รั บ ซื้ อ อ ยู่ ไ ก ล  เช่ น  โ ร ง ง ำ น
ปูนซีเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี เป็น
กำรเพ่ิมต้นทุนกำรขนส่ง 

1 .ให้  สผ . พิ จำรณ ำสนั บ สนุ น
งบประมำณให้กับ อปท. เมื่อมีกำร
ขอรับกำรสนับสนุนก่อสร้ำงโรงงำน
ก ำจัดขยะมูลฝอยโดยกำรคัดแยก
เพ่ือเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง (RDF) โดย
ให้ระบุแหล่งรับซื้อขยะเชื้อเพลิง 
(RDF) ที่ แน่ น อน  ห รือต้ อ งเป็ น
แห ล่ งรั บ ซื้ อ ใน ระยะท ำงที่ ไม่
ก่อให้ เกิดปัญหำเรื่องต้นทุนกำร
ขนส่ง   

 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
     ๑. จากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ทส. 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้น าประเด็น 

“การระบุแหล่งรับซื้อขยะเชื้อเพลิงที่แน่นอน 

หรือ ต้องเป็นแหล่งรับซื้อในระยะทางที่ ไม่

ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนการขนส่ง” มาเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความ

เหมาะสมของโครงการ ที่ เสนอขอรับการ

ส นั บ ส นุ น จ าก ก อ งทุ น สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม  โด ย

นอกเหนือจากการระบุแหล่งรับซื้อที่ชัดเจน 

และการพิจารณาถึงต้นทุนการขนส่งแล้ว ยังมี

เกณฑ์เรื่องระบบการจัดการขยะเป็นเชื้อเพลิง 

จะต้องเป็นศูนย์รวม (cluster) ที่ ให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงด้วย เพ่ือให้

เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนการ

พิจารณาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถจัดการ

ไม่มีเอกสำรหลักฐำน
แ ต่ ด า เนิ น ก า ร ใ น

รูปแบบการถ่ายทอด

หลัก เกณ ฑ์ ดั งกล่ าว

จากผู้อ านวยการกลุ่ม

งาน ไปยั งเจ้ าหน้ าที่

วิเคราะห์โครงการทุก

คน 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

ระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการ
ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยโดยการคัด
แยกเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง (RDF) เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
     ๒. สผ. ตั้งงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินโครงการ

สร้างระบบจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง 

(Refuse Derive Fuel : RDF) จ านวน ๒๑ แห่ง 

กรอบวงเงิน  ๓ ,๖๒๔ .๖๘๓๐ ล้ านบาท  มี

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

    ๑. ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่  

        ๑) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ  
        ๒) เทศบาลต าบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
        ๓) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

    ๒. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๒ 
พ้ืนที่ ได้แก่     
        ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหาง
แมว จังหวัดจันทบุรี 
        ๒) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 
    ๓. อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อ
หนี้ผูกพัน จ านวน ๑ พ้ืนที่ ได้แก่  
        ๑ ) องค์การบริหารส่ วนต าบล เสี ยว 
จังหวัดศรีสะเกษ  
    ๔. อยู่ระหว่างปรับแบบรายละเอียด จ านวน ๗ 
พ้ืนที่ ได้แก ่     
        ๑) เทศบาลต าบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 
        ๒) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 
        ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
จังหวัดปทุมธานี 
        ๔) เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 
        ๕) เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส 
        ๖) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
        ๗ ) เทศบาลต าบลสามเมือง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

    ๕. ส่งคืนงบประมาณ จ านวน ๕ พ้ืนที่ ได้แก่  
        ๑) เทศบาลต าบลมวกเหล็ก  จังหวัด
สระบุรี 
        ๒ )  เท ศ บ า ล ต า บ ล แ ช ะ  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 
        ๓) เทศบาลต าบลค้อวัง จังหวัดยโสธร 
        ๔) เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา จังหวัด
ยโสธร 
        ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 
จังหวัดพิษณุโลก 
     ๖ . ไม่มี ความพร้อมในการด าเนิ นการ
โครงการ จ านวน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ 
         ๑ ) เทศบาลต าบลบางคล้ า จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา 
         ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
จังหวัดยโสธร 
         ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
จังหวัดยโสธร 
 
ส าหรับการบริหารจัดการโครงการในส่วนของ
การจัดหาแหล่งรับซื้อ RDF องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามที่
เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 

 



 
 

ติดตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 

บัญชีข้อเสนอแนะ (ปีปัจจุบัน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1: กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  
ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ    

ส ำนักงำนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมจ ำนวน 2 ข้อ 
**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด : จัดหำที่ดินให้ชุมชน (คทช.) จ ำนวน 2  ข้อ 

ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 1 ข้อ และ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ข้อ 

ตรวจรำชกำรเขต/
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ เอกสำรหลักฐำน 

1.ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้ 
เขต 15 – 18 

วันที่ 9 – 11 ม.ค. 62 
ณ จ.เชียงรำย 
(ภำคเหนือ) 

1. พรบ. ป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 
ส่งผลให้พรบ.ป่ ำสงวนแห่ งชำติ  
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถูกยกเลิก ดังนั้น จึงท ำให้ระเบียบ
กรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ 
เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2548 
ถู กยก เลิ กต ำม ไปด้ วย และอยู่
ระหว่ ำงร่ ำงระเบี ยบกำรขอใช้
ประโยชน์ พ้ืนที่ป่ำไม้  ซึ่งปัจจุบัน
รัฐบำลมีนโยบำยกำรจัดที่ดินท ำกิน
ให้ชุมชน (คทช.) ในรูปแบบแปลง
รวม โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้อง

1. ขอให้ สผ. เร่งรัดหำรือ
ร่วมกัน กับ ปม. เพ่ือหำข้อสรุป
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียม กำรใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐในระหว่ำงที่ยังไม่มีกำร
จัดตั้งสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแนวทำงปฏิบัติ 
 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
- สผ. มีหนังสือถึงกรมป่ำไม้ เพือ่พิจำรณำในเร่ือง
แนวทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมหนังสืออนุญำตให้
เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติภำยใต้กำรจัดที่ดินท ำกนิให้ชุมชน ทั้งนี้
จะต้องมีควำมเห็นของกรมป่ำไม้ต่อแนวทำงกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ประกอบกำรเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดนิแห่งชำติ (คทช.) 
เพื่อให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

ตำมหนังสือ ที่ ทส 
1006.4/4640  
ลงวันที่ 2 เมษำยน 

2562 
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ตรวจรำชกำรเขต/
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ เอกสำรหลักฐำน 

ยื่นขออนุญำตใช้ประโยชน์หรือยู่
อ ำศั ย ใน พ้ื นที่ ใน เขตป่ ำส งวน
แห่งชำติ และช ำระค่ำธรรมเนียม
ให้ ปม. แต่ไม่มีระเบียบกรมป่ำไม้ที่
ออกตำม พ.ร.บ. ดังกล่ำว รองรับ
ชัดเจน 

1.ข้อเสนอแนะท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

เขต 8 – 9 
วันที่ 28 – 29 ม.ค. 62 

ณ จ.ปรำจีนบุร ี
(ภำคตะวันออก) 

2. กำรจัดหำที่ดินให้ชุมชน  
(จัดที่อยู่อำศัย) ในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน 
ที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  
ขำดควำมคล่องตัว เนื่องจำกระเบียบ
กำรอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรือ 
อยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่มี 
อยู่จ ำกัดพ้ืนที่กำรอนุญำตเฉพำะพ้ืนที่
ป่ำชำยเลนของอ ำเภอเมือง และของ  
อ.ปำกพนัง จ.นครศรธีรรมรำช 
เท่ำนั้น 

2. ให้ สผ. เร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนโครงกำร
จัดที่ดินท ำกินและที่อยู่อำศัยใน
พ้ืนที่เป้ำหมำย ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร
อนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
ป่ำชำยเลนที่อยู่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ โดยเฉพำะในส่วนของ
เครื่องมือ กลไกลทำงด้ำน
กฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ โดยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กลำงที่สำมำรถน ำไปปฏบิัติได้ในทุก
พื้นที ่

 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กระบวนกำรจดัที่ดนิท ำกินให้ชุมชนในพืน้ที่ปำ่ชำยเลน 
(กำรจัดที่อยู่อำศัย) อยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำของ
คณะอนุกรรมกำรจัดที่ดิน โดยจะต้องเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดนิแห่งชำติ (คทช.) และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบต่อไป 
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