
 
                        แบบการติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

บัญชีข้อเสนอแนะ (คงเหลือจากการติดตามครั้งท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

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

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 
ผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
หน่วยงาน

เจ้าของข้อมลู 

1. ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 

1.1.1 ด้าน : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ     
การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

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

1. การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่า
ชายเลน 

1. สผ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ ควรพิจารณา
เสนอให้จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดย
จัดท าแผนงานและงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของชุมชนบรรจุ
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 
 
ส 
สรุปสาระส าคัญ 
ตามค าสั่งคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ ที่1/2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่ง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) 
มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประธาน คทช.จังหวัด
แต่งตั้งร่วมเป็นอนุกรรมการ ใน
คณะอนุกรรมการดังกล่าว 
 
 
 
 

ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 
ที่ 1/25663 เรื่อง 
คณะอนุกรรมการ 

กองบริหารจัดการ
ที่ดิน 

รวม 1  ข้อ    

เอกสารแนบ 2 (สผ.) 
 

 ด าเนินการได้   
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 
ผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
หน่วยงาน

เจ้าของข้อมลู 

3. ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 2. การบูรณาการของหน่วยงานที่
มี ภารกิ จด้ านสิ่ งแวดล้ อมกั บ
ห น่ ว ย ง า น ที่ มี ภ า ร กิ จ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 

2. ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการ 
Green Office เป็นนโยบายส าคัญ โดย
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การจัดการขยะ ทรัพยากร พลังงาน 
และน้ า ได้อย่างถูกต้อง เกิดการบูรณา
การการท างานร่ วมกันทั้ งภายใน
หน่วยงานและภายในกระทรวง 

 

 

สรุปสาระส าคัญ 

สผ.ยังคงมีการด าเนินการตาม
มาตรการส านักงานสีเขียว อย่าง
ต่อเนื่ อง เช่ น  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ ในการจัดการขยะ 
ประหยั ดพลั งงาน การจั ด
การพลังงาน และการจัดการ
ของเสียในส านักงาน ฯ แต่
เนื่องจากมีการย้ายที่ท าการ
ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงมีการปรับปรุงนโยบาย และ
แนวทางในการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
อาคารส านักงานชั่วคราว จึงอยู่
ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้อง 
เพ่ือประเมินผลตามเกณฑ์ของ
ส านักงานสีเขียว และเตรียม
สมัครเข้าโครงการส านักงานสีเขียว
ในปีต่อไป  

 ส า นั ก ง า น
เลขานุการกรม 

 ด าเนินการได้   
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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ผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
หน่วยงาน

เจ้าของข้อมลู 

   ทั้ งนี้  ในการสมัครเข้ าร่ วม
โครงการส านั กงานสี เขี ยวปี  
2563 สผ.ได้รับรางวัลระดับเงิน 

 3. ท้องถิ่นขาดแคลนโรงไฟฟ้า
ส าหรับรองรับเชื้อเพลิง RDF เพ่ือให้ 
อปท. มีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ศูนย์รวม และการแปรรูปผลิต
พลังงาน 

 
 
 
 
3.1 ให้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
ผลิต RDF ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ก าหนดอัตราส่วนร้อยละของปริมาณ 
RDF ภายในประเทศ ให้โรงงานไฟฟ้าใช้
เป็นเชื้อเพลิง เพ่ือสนับสนุนการใช้ RDF 
ที่ผลิตจากขยะได้ 
 
3.3 ก าหนดมาตรการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าและควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

สรุปสาระส าคัญ 
• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานให้
การสนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชน 
ให้กับ อปท. ซึ่งไม่มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
• กรณีมีโครงการที่ เข้ าข่ าย
ประเภทและขนาดที่ต้องจัดท า 
EIA โรงไฟฟ้า นั้น สผ. ได้มีการ
จั ดท าแนวทางการจั ดท า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- แนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าหรั บ โครงการ

-กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
- กองวิเคราะห์
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการได้   
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการเขต 
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รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
โ ร ง ไฟ ฟ้ าพลั ง คว าม ร้ อ น 
(ตุลาคม ๒๕๖๑) ซึ่งได้ระบุ
แนวทางในการจัดท ารายงาน 
EIA และมาตรการ ในการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องได ้
    นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลังงานกระทรวง
พลังงาน ได้มีประกาศ  

1.  เรื่อง มาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ก าลังการผลิต ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ 
พ.ศ. 2559 

2.  เรื่อง มาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ก าลังการผลิต ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ 
ขึ้นไป พ.ศ. 2559  

โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน 
- ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่องมาตรการป้องกัน 
แก้ ไข และติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้
ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลัง
ผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า ๑๐ 
เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 
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ข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐาน
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หน่วยงาน

เจ้าของข้อมลู 

ซึ่ งคณะกรรมการก ากั บ
กิจการพลั งงาน กระทรวง
พลั ง ง าน  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า
ประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เชื้อเพลิง 

รวม 2  ข้อ    

รวมทั้งหมด 3 ข้อ     

 

 

  
 


