
 
                        ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

บัญชีข้อเสนอแนะ (คงเหลือจากการติดตามครั้งท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส. (กพร.ทส.)  

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

ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 

                     1.1 ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ    
                           1.1.1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา   

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่  
16 – 17 ก.ย. 2563 
ณ จ.นครปฐม 

 

1. การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ป่า
ไม้ได้รับการรักษา (ป่าคงสภาพ) 
ตามที่หน่วยงาน ปม. อส. และ 
ทช. รับผิดชอบ ไม่มีความชัดเจน
เนื่องจากพ้ืนที่ป่าคงสภาพป่าจาก
การอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียม
ของประเทศไทยปี  2562 คือ 
102.488 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่อยู่
ในความรั บผิ ดชอบ ของ ทส . 
ประมาณ 97 ล้านไร่ และอยู่นอก
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของ ทส .
ประมาณ 5.488 ล้านไร่ 

 

 

 

 

 

1. ให้ปรับตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าไม่ได้รับการรักษา 
เป็นตัวชี้วัดระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กับจังหวัด 
โดยก าหนดให้อยู่ ในแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

 

สรุปสาระส าคัญ 

  จากข้ อเสนอของผู้ ตรวจนั้ น  กพร.ทส. ได้ ด าเนิ นการ
ประสานกันส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว เนื่องจากตัวชี้วัดของจังหวัด 
ส านักงาน ก.พ.ร. จะประสานโดยตรงกับจังหวัดเอง ส่วนตัวชี้วัด
ของ ทสจ. กพร.ทส. จะคัดเลือกจากนโยบายส าคัญเร่งด่วนก่อน   

 

เอกสารแนบ 2 (กพร.ทส.) 
 

 ด าเนินการได้   อยูร่ะหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 



ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

                           1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้   

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่  
16 – 17 ก.ย. 2563 
ณ จ.นครปฐม 
 

2. การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ป่า
ไม้ทวงคืนได้ ในแต่ละปีงบประมาณ
ไม่ มี ความชั ดเจน เนื่ องจากมติ
คณ ะรั ฐม น ตรี เมื่ อ วั น ที่  26 
พฤศจิกายน2561 ที่มี เจตนารมณ์ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจัดสรร
ที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินใน
แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ป่า และบริบทต่าง  ๆ
ที่เปลี่ยนไป ท าให้ยากต่อการก าหนด
เป้าหมายพ้ืนที่ป่าไม้ทวงคืนได้ 

2. ควรใช้ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้
ทวงคืนได้ เช่น ข้อมูลการอ่านแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูงที่พบการถูกบุกรุก
ท าลาย โดยใช้ภาพถ่ายปี 2557 เป็นแผนที่
ฐาน (Base map) และไม่ควรน ามาก าหนด
เป็นเป้าหมายตัวชี้วัดกรมหรือเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงฯ เนื่องจากไม่สามารถ
ก าหนดเป้าหมายด าเนินงานที่ชัดเจนได้ 

 
สรุปสาระส าคัญ 
  ปัจจุบัน ทส. ไม่มีตัวชี้วัด ดังกล่าว แต่เป็นตัวชี้วัดของส่วน
ราชการ  
มี 2 กรม ดังนี้  
1. ทช. มีเป้าหมาย 5,250 ไร่ 
2. ปม. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดแต่ไม่มีเป้าหมายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามของเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 27,240.50 ไร่ 

 

                     1.3 ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่  
16 – 17 ก.ย. 2563 
ณ จ.นครปฐม 

 

3. การบูรณาการของหน่วยงานที่
มี ภ ารกิ จด้ านสิ่ งแวดล้ อมกั บ
ห น่ ว ย งาน ที่ มี ภ า ร กิ จ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 

3. ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการ 
Green Office เป็นนโยบายส าคัญ โดยให้
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ต้องปฏิบัติเพ่ือ
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการขยะ 
ทรัพยากร พลังงาน และน้ า ได้อย่างถูกต้อง 
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้ ง
ภายในหน่วยงานและภายในกระทรวง 

 

สรุปสาระส าคัญ 
      ศปท. ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือหารือเพ่ือยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการด าเนินงาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and Transarency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์   ตรีเดช ชั้น 2 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ และได้มีการเชิญวิทยากรมาชี้แจงแนว
ทางการประเมิน Green Office ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดไปยัง
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ 
ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มอบหมายให้ ทสจ. ทุกจังหวัด  เข้าร่วมโครงการ 
Green Office 

 

  ด าเนินการได้   อยูร่ะหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 

 ด าเนินการได้   อยูร่ะหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 



ตรวจราชการเขต / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่  
16 – 17 ก.ย. 2563 
ณ จ.นครปฐม 

 

4. การก าหนดตัวชี้วัด Joint KPI 
ระหว่าง ทส. กับ มท. และ การ
ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการ
จัดการขยะ แบบ Top Down 
ของ ส านักงาน ก.พ.ร. 

4. ให้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้าน
การจัดการขยะทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม 
และระดับพ้ืนที่  ให้มีความชัดเจนและมี
หน่วยนับผลส าเร็จเดียวกัน แตกต่างกันตาม
ภารกิจเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง 
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ระหว่าง 
ทส. และ มท. รวมทั้งถ่ายทอดลงสู่ระดับ
พ้ืนที่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะ สถ. และ อปท.  

 

สรุปสาระส าคัญ 
     ปัจจุบันเป็นตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินเดียวกันกับ คพ. ซึ่งวัดผลที่ 31 
จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร เลย หนองคาย 
บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ สุรินทร์ นครราชสีมา ระนอง แพร่ พิจิตร 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ปัตตานี นราธิวาส สระแก้ว พะเยา 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ เพชรบุรี ชัยภูมิ 
ยโสธร นครศรีธรรมราช กระบี่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
นครนายก 

 

3. ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่  
16 – 17 ก.ย. 2563 
ณ จ.นครปฐม 

 

5. การบูรณาการของหน่วยงานที่
มี ภ ารกิ จด้ านสิ่ งแวดล้ อมกั บ
ห น่ ว ย งาน ที่ มี ภ า ร กิ จ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 

5. ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการ 
Green Office เป็นนโยบายส าคัญ โดยให้
ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ต้องปฏิบัติเพ่ือ
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการขยะ 
ทรัพยากร พลังงาน และน้ า ได้อย่างถูกต้อง 
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้ ง
ภายในหน่วยงานและภายในกระทรวง 

 

สรุปสาระส าคัญ 
        ศปท. ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือหารือเพ่ือยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการด าเนินงาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and Transarency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์   ตรีเดช ชั้น 2 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ และได้มีการเชิญวิทยากรมาชี้แจงแนว
ทางการประเมิน Green Office ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดไปยัง
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ 
ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มอบหมายให้ ทสจ. ทุกจังหวัด  เข้าร่วมโครงการ 
Green Office 

 

รวม 5  ข้อ   

 ด าเนินการได้   อยูร่ะหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 

 ด าเนินการได้   อยูร่ะหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ 

 

 

 



 

 
 


