
 
ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 

จากการตรวจราชการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 

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

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 

ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

1) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพีน้ทีป่่าชายเลน 

เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 3 
มีนาคม 2564  

เขต 17 วันที่ 10 
มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุม 

203 อาคาร ทส. 
 

1) จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี มี พ้ื น ที่
เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนในพ้ีนที่ป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558-2563 จ านวน 14 
ชุมชน ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเพียง 
1 ชุมชน 

1) เร่งรัดการด าเนินการการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนในพ้ีนที่ป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี ให้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
เป้าหมายการจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยในพ้ืนที่เป้าหมาย
จังหวัดปัตตานี ทั้งหมด 11 ชุมชน ปัจจุบัน ออกหนังสือ
อนุ ญาตแล้ ว 4  ชุ มชน ได้ แก่  บ้ านบางตาวา หมู่  1  
ต.บางตาวา อ.หนองจิก เนื้อที่ 22-3-80 ไร่ 184 ครัวเรือน 
1,074 คน บ้านบางทัน หมู่ 3 ต.บางเขา อ.หนองจิก เนื้อที่ 
0-0-76 ไร่ 18 ครัวเรือน 90 คน บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ 4  
ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก เนื้อที่ 0-3-36 ไร่ 7 ครัวเรือน 
54 คน และบ้านบางราพา หมู่ 5 ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก 
เนื้อท่ี 3-1-52 ไร่ 41 ครัวเรือน 176 คน 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 

เขต 6, ๘, 13 
วันที่ 9 - 10 และ 

22 มีนาคม 
2564 ณ ห้อง
ประชุม 203 

2 ) ค่าเป้าหมายของส่วนกลาง 
และสทช.ในพ้ืนที่ ไม่สอดคล้อง
กัน เนื่องจากบางแห่งเป็นพ้ืนที่
เอกสารสิทธิ์ท าให้ต้องปรับแผน
และค่าเป้าหมาย 

2) ให้จัดท าแผนและตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมาย
ให้ชัดเจน และแจ้งให้ สทช.ในพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 6 และ ๘ ทราบเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
เดียวกันในการปฏิบัติงาน 

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีหนังสือ ทส
0406/ว11783 เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลโครงการจัด

 
 

 
เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 (ทช.) 
 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

อาคาร ทส. 
 

 

ที่ดินท ากินและอยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) ถึงส านักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดและสั่งการส านักงานทรัพยาทางทะเลและชายฝั่ง
พ้ืนที่ ประสานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติม
ข้อมูลชุมชนเป้าหมายรายจังหวัด แล้วรายงานให้กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบแล้ว 

2) การด าเนนิโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 และผลส าเรจ็โครงการปลูกปา่ และป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 

เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 3 
มีนาคม 2564  

เขต 17 วันที่ 10 
มีนาคม 2564  

เขต 5 9  
วันที่ 16 มีนาคม 

2564 
เขต 18 วันที่ 15 
มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 

203 อาคาร ทส. 

3 ) พ้ืนที่ เป้ าหมายด าเนินการ
โครงการฯ ของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
ไม่ สอดคล้องกับจ านวน พ้ืนที่
เป้ าหมายในแผนการฟ้ืนฟูป่ า 
แ ล ะ เ พ่ิ ม พ้ื น ที่ สี เขี ย ว  ข อ ง
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟ
ป่า ที่น าเสนอต่อศูนย์อ านวยการ
ให ญ่ จิ ต อ าส าพ ระ ร าช ท าน 
(ศอญ.) 

3 ) ควรหารือจ านวนพ้ืนที่ เป้ าหมายที่จะ
สามารถด าเนินการได้จริง ร่วมกับหน่วย
ปฏิ บั ติ ใน พ้ื นที่  โดยทบท วนและจั ดท า
เป้าหมายการปลูกป่าในพ้ืนที่ และวางแผน
ติดตาม ดูแลรักษา อาจมีการสุ่มตรวจ เพ่ือ
เป็นการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานแต่
ละพ้ืนที่ และน าค่าเป้าหมายของพ้ืนที่ป่าชาย
เลนในภาพรวม หารือร่วมกับคณะกรรมการ
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ทส. ปม. 
และ อส.  

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้มีหนังสือที่ ทส 0406/ว1234 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2564 และหนังสือ ทส 0406/ว1328 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงส านักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลที่
ได้รับจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็น
เป้าหมายที่ด าเนินการได้จริง และรายงานให้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือน าเข้า
คณะกรรมการจังหวัด และรายงานให้กระทรวง ทส. 
ทราบต่อไป 

 

1.3 ด้านการจัดการมลพิษ ได้แก่  
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  2) การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ท างานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ 
เขต 7 วันที่ 8 
มีนาคม 2564  
เขต 15 วันที่ 3 
มีนาคม 2564  

4) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
ปริมาณถุงพลาสติกและโฟมใน
สถานที่ท างานของหน่วยงาน ทส. 
เป็นการด าเนการต่อเนื่องจากปี 

4) ให้ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ของ
ส านักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ยึดเป้าหมาย 
ตามแผนด าเนินการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝ อ ย ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น ก ร ะ ท ร ว ง

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
1. ให้ค าแนะน าการคัดแยกขยะท าความเข้าใจการ

 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

เขต 17 วันที่ 10 
มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุม 

203 อาคาร ทส. 

2563 ซึ่งพบว่าหน่วยงานขาด
ความเข้าใจในการค านวณและ
การบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค านวณและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะให้กับหน่วยงานใน
สังกัดเพ่ิมเติม       
2. ท าการอธิบายการรายงานการลงบันทึกข้อมูลให้กับ
หน่วยงานเพิ่มเติม 
3. ท าการจัดเตรียมถังขยะให้เป็นระเบียบพร้อมรูปแบบ
ประเภทของถังขยะแต่ละสีชนิดของขยะที่ต้องแยกใส่ถัง 
4. ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และก าชับการลด ละ 
เลิก การใช้ถุงพลาสติก โฟม อย่างชัดเจน 
5. ก าชับแต่ละหน่วยงานให้ท าการยึดหลักการปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินการมาตตการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 4 ข้อ   
 


