
 

 
 

บัญชีการติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 (ติดตามครั้งที่ 3) 

ประเภทที ่1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1.1 การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
ทสจ.เขตตรวจ
ราชการที่ 5 
9 และ 18 

1 ) เป้ าหมาย พ้ื นที่ ป ลู กป่ าของ
โครงการยังคงมีความคลาดเคลื่อน
ระหว่างหน่ วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานในพ้ืนที ่

1) ทบทวนและจัดท าเป้ าหมายการปลูกป่ า 
ในพ้ืนที่ และวางแผนติดตาม ดูแลรักษา โดยอาจมี
การสุ่ มตรวจ เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานแต่ละพ้ืนที ่

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
จังหวัดนครสวรรค ์มีเป้าหมายในเขตป่าสงวนและ  
ป่าอนุรักษ์ ถูกต้องตรงกับเป้าหมายจาก ปม. และ อส. 

 

ทสจ.เขตตรวจ
ราชการที่ 18 

2 ) ก ารด า เนิ น กิ จก รรม ชิ ง เก็ บ
เชื้ อเพลิ งในพ้ืนที่ เสี่ ยงต่อการเกิด 
ไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ 

2) วางแผนก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และแผน 
แนวเขตส าหรับท าแนวกันไฟ ส าหรับกิจกรรม 
ชิงเก็บก่อนเผา เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง สร้างแนว
กันไฟในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและมีความเสี่ยงสูง 
นอกจากนี้ ควรน าซากใบไม้ ขยะอินทรีย์ที่ได้จาก
การชิงเก็บ มาท าเป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม
ในทางอ้อมส าหรับการเกษตร 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
การก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการได้บูรณาการร่วมกันทั้ง อส ปม 
ทสจ และ ชุมชนโดยรอบเขตพ้ืนที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าสูง โดยได้วางแผนชิงเก็บให้สอดคล้องกับแผนงาน
ท าแนวกันไฟของ อส. ปม. และ ชุมชน  เพ่ือจะได้น าใบไม้
และเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีในชุมชนมาใช้ประโยชน์  
โดยการท าปุ๋ยหมัก  

 

 

เอกสารแนบ 2 
 

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 (ติดตามครั้งที่ 3) 

ประเภทที ่1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1.1 การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
ทสจ.เขตตรวจ
ราชการที่ 5 
9 และ 18 

1 ) เป้ าหมาย พ้ื นที่ ป ลู กป่ าของ
โครงการยังคงมีความคลาดเคลื่อน
ระหว่างหน่ วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานในพ้ืนที ่

1) ทบทวนและจัดท าเป้ าหมายการปลูกป่ า 
ในพ้ืนที่ และวางแผนติดตาม ดูแลรักษา โดยอาจมี
การสุ่ มตรวจ เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานแต่ละพ้ืนที ่

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

ทสจ.เขตตรวจ
ราชการที่ 18 

2 ) ก ารด า เนิ น กิ จก รรม ชิ ง เก็ บ
เชื้ อเพลิ งในพ้ืนที่ เสี่ ยงต่อการเกิด 
ไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ 

2) วางแผนก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และแผน 
แนวเขตส าหรับท าแนวกันไฟ ส าหรับกิจกรรม 
ชิงเก็บก่อนเผา เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง สร้างแนว
กันไฟในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและมีความเสี่ยงสูง 
นอกจากนี้ ควรน าซากใบไม้ ขยะอินทรีย์ที่ได้จาก
การชิงเก็บ มาท าเป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม
ในทางอ้อมส าหรับการเกษตร 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

เอกสารแนบ 2 
 

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1.2 ด้านการจัดการมลพิษ 
       1.2.1 การส่งเสริม และผลักดันให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยบนเกาะในพื้นที่น าร่อง 14 เกาะ 

เขตตรวจ
ราชการที่ 5
ทสจ.สุราษฎร์
ธานี) 

3) การขนย้ายหรือการก าจัดขยะ 
บนเกาะในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มี ข้ อจ ากั ด เนื่ องจากพ้ื นที่ มี ความ 
ลาดชัน ท าให้การด าเนินการจัดการ
ขยะบนเกาะท าได้ค่อนข้างยาก 

3) ควรส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
ให้มากที่ สุด หาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ
จั ดการขยะใน พ้ื นที่ เกาะ และศึ กษาข้ อมู ล 
การจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

ประเภทที ่2 : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

2.1 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

 เขตตรวจ
ราชการที่ 7
ทสจ.นราธิวาส 

4) ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
ของทุกปี  จะได้รับผลกระทบหมอก
ควันข้ามแดนและปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ 
โต๊ะแดง 

4) ประสานการด าเนิ นงานร่ วมกั บจั งหวัด
นราธิวาสและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ ง 
เป็นหน่วยงานประสานรวบรวมข้อมูลร่วมกับ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการ
บริหารจัดการระดับน้ าในป่าพรุ การเก็บเชื้อเพลิง 
ออกจากพ้ืนที่ป่า และการท าแนวกันไฟในบริเวณ
ป่าพรุ 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

2.2 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการด าเนินโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 เขตตรวจ
ราชการที่ 12
ทสจ.ร้อยเอ็ด 

5) ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่น
ละอองจากการประกอบกิจการโรงสี
ข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 
โรง คือ (1) บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จ ากัด 
มี ก าลั งการผลิ ต 8 .8 เมกกะวัตต์  
(2) บริษัท บัวสมหมาย จ ากัด ก าลัง

5) หารือกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล
ดังกล่าว เข้าข่ายต้องท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือจัดท ารายงาน EIA 
ในส่วยขยายของโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือไม ่

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

การผลิ ต  6 .0  เมกกะวั ต ต์  แล ะ 
(3) บริษั ทบั วสมหมายผลิตไฟฟ้ า  
ก าลั งก ารผลิ ต  9 .9  เมกกะวั ตต์  
ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลเดียวกัน และมี
ขอบเขตรั้ วโรงงานเดี ยวกัน ท าให้
เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ประเภทที ่4 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ 

 เขจตรวจ 
ราชการที ่๙ 
ทสจ.
ปราจีนบุรี 

6) พบการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย 
ใน พ้ื นที่  ต .วั งดาล  อ .กบิ นทร์ บุ รี  
จ.ปราจีนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์แล้วพบว่า
เป็นวัตถุอันตราย 

6) ให้  ทสจ.ปราจีนบุ รีร่ วมกับกรมควบคุม 
มลพิษประสานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด 
จากสถานีต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือหาตัวผู้กระท าผิด 
มาด าเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมมักก่อให้เกิดความเสียหายที่มี
มูลค่าสูง หากไม่ได้ตัวผู้กระท าผิดมารับผิดชอบ
อาจท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาจ านวนมาก 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
อุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์และผลปรากฏว่า 
เป็นวัตถุ อันตราย ได้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ที่ 
สถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรีแล้ว รอการสืบสวนหาผู้กระท า
ผิด และไม่มีกล้องวงจรปิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
ด าเนินคด ี

 

รวม 6  ข้อ   

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ 







 

 
 

บัญชีการติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน ทสจ.อุทัยธานี 
 

หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 (ติดตามครั้งที่ 3) 

ประเภทที ่1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1.1 การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
ทสจ.เขตตรวจ
ราชการที่ 5 
9 และ 18 

1 ) เป้ าหมาย พ้ื นที่ ป ลู กป่ าของ
โครงการยังคงมีความคลาดเคลื่อน
ระหว่างหน่ วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานในพ้ืนที ่

1) ทบทวนและจัดท าเป้ าหมายการปลูกป่ า 
ในพ้ืนที่ และวางแผนติดตาม ดูแลรักษา โดยอาจมี
การสุ่ มตรวจ เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานแต่ละพ้ืนที ่

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

ทสจ.เขตตรวจ
ราชการที่ 18 

2 ) ก ารด า เนิ น กิ จก รรม ชิ ง เก็ บ
เชื้ อเพลิ งในพ้ืนที่ เสี่ ยงต่อการเกิด 
ไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ 

2) วางแผนก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และแผน 
แนวเขตส าหรับท าแนวกันไฟ ส าหรับกิจกรรม 
ชิงเก็บก่อนเผา เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง สร้างแนว
กันไฟในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและมีความเสี่ยงสูง 
นอกจากนี้ ควรน าซากใบไม้ ขยะอินทรีย์ที่ได้จาก
การชิงเก็บ มาท าเป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม
ในทางอ้อมส าหรับการเกษตร 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 

 

เอกสารแนบ 2 
 

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



 


