
 
                        ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

บัญชีข้อเสนอแนะ (คงเหลือจากการติดตามครั้งท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  

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

ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 1. ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 

                      1.1 ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ    
                           1.1.1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา   

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 วันที่ 16 – 
17 ก.ย. 2563 ณ จ.
นครปฐม 

 

1. การปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณา
การ มาตราส่วน 1 : 4,000 
( One map)  ต า ม ม ติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  เ มื่ อ วั น ที่   
25 ธันวาคม 2561 

1. ให้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวเขตที่ดินป่าไม้แบบ
บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One map) ในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของ ทส. ประกอบด้วย ปม. อส. และ ทช. 
เพ่ือด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่าง ปม. อส. ทช. 
และพ้ืนที่ทับซ้อนกับที่ดินของราษฎร แล้วเสนอไปยัง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One map) เพ่ือ
พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) พิจารณาต่อไป 

 

สรุปสาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One map) 
และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้มีการประชุม 
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 ส านักงาน 
ป.ป.ท. อาคารซอฟแวร์ปาร์ค จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล
เอก ชัยชาญ ช้างมลคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระ
ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องกรอบแนวทาการ
ด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการฯ ตามค าสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ โดยที่ประชุมก าหนดให้ผู้แทนกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นคณะท างานพิจารณา
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบรูณาการฯ 
เพื่อด าเนินการในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

 

 

เอกสารแนบ 2 (ทช.) 
 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได ้

 



ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

2. การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่
ป่าไม้ได้รับการรักษา (ป่าคง
สภาพ) ตามที่หน่วยงาน ปม. 
อส. และ ทช. รับผิดชอบ ไม่มี
ความชัดเจนเนื่องจากพ้ืนที่ป่า
คงสภาพป่าจากการอ่านแปล
ภ า พ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม ข อ ง
ประเทศไทยปี  2562 คือ 
102.488 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. 
ประมาณ 97 ล้านไร่ และอยู่
นอกพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของ 
ทส.ประมาณ 5.488 ล้านไร่ 

2. ให้ปรับตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม่ได้รับการรักษา เป็น
ตัวชี้วัดระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กับจังหวัด โดยก าหนดให้
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 

สรุปสาระส าคัญ 

จากการด าเนินงานโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสูง ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ มีเนื้อที่รวม 
1,737,020 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื้อ
ที่ 1,359,296.42 ไร่ 

 

                           1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้   

 3. การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่
ป่ า ไ ม้ ทวงคื นได้  ในแต่ ละ
ปีงบประมาณไม่มีความชัดเจน 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  26 พฤศจิกายน 2561  
ที่มีเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินให้
ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินในแต่
ละกลุ่มพ้ืนที่ป่า และบริบทต่าง  ๆ
ที่ เปลี่ยนไป ท าให้ยากต่อการ
ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ป่า 
ไม้ทวงคืนได้ 

3.  ควร ใช้ ฐ านข้ อมู ลทางวิ ทยาศาสตร์ เป็น
ฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ป่าไม้ทวง
คืนได้ เช่น ข้อมูลการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสูงที่พบการถูกบุกรุกท าลาย โดยใช้
ภาพถ่ายปี 2557 เป็นแผนที่ฐาน (Base map) และ
ไม่ควรน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดกรมหรือ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ เนื่องจากไม่
สามารถก าหนดเป้าหมายด าเนินงานที่ชัดเจนได้ 

 

สรุปสาระส าคัญ 

การก าหนดเป้าหมายพื้นที่ทวงคืนจะด าเนินการโดย
ร่วมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป้าหมายจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการท าประโยชน์ ในเขต
อนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2543 ต้องไม่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานอ่ืน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้
ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่เดิมนั้น ๆ โดยได้ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายปี 
2557 เป็นแผนที่ฐาน (Base map) ในการหาพื้นที่
เป้าหมาย 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได ้

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได ้

 



ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 
                 1.2 ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  (1) ปริมาณขยะที่มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้  จ านวน 9,120 ตัน (2) จังหวัดพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่
ต้นทางตามหลักการ 3Rs จ านวน 76 แห่ง (3) จ านวนถุงพลาสติกและโฟมที่ลดได้ จ านวน 1.5 ล้านชิ้น (4) จ านวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านจัดการที่ต้นทางตามหลัก 
3Rs จ านวน 2.5 ล้านคน (5) ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs อย่างถูกต้อง ร้อยละ 65 (6) กลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินการจัดการขยะที่ต้นทาง 
ตามหลัก 3Rs ร้อยละ 80 และ (7) ร้อยละของประชาชนที่น าข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 

    

สรุปสาระส าคัญ 
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3. ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4 .  ก า ร บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
หน่ ว ย ง านที่ มี ภารกิ จด้ าน
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่มี
ภ า ร กิ จ ด้ า น ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

4. ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการ Green 
Office เป็นนโยบายส าคัญ โดยให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัด ทส. ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การจัดการขยะ ทรัพยากร พลังงาน และน้ า ได้
อย่างถูกต้อง เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ทั้งภายในหน่วยงานและภายในกระทรวง 

 

สรุปสาระส าคัญ 
1.  กรม ทช. ได้ประกาศนโยบายการจัดการส านักงาน

สีเขียว (Green Office) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ในสังกัดถือปฏิบัติ เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
ตระหนักร็ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ร่วมมือในการ
รักษาความสะอาด เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและ
บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.  ทช. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสี
เขียว (Green Office) ประจ าปี 2562 ผลการ

 
 

เอกสารแนบ 2 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได ้

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได ้

 



ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ตรวจประเมินระดับประเทศ ทช. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)  

3.  กรม ทช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563 เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการ (Green Office) ของ ทช. 
ต่อไป 

 

เอกสารแนบ 4 

รวม 4 ข้อ   

  


