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บัญชีข้อสั่งการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จ ำนวน 5 ข้อ) 

เขตตรวจ/
ว.ด.ป./จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฎิบัต ิ

เขต 6 
14 ก.พ. 61 

จ.สุรำษฎร์ธำนี 

กำรขออนุญำตใช้พื้นที่ทับซ้อนป่ำสงวน
แห่งชำติและเขตจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน เพื่อก่อสร้ำงแก้มลิง
ทุ่งท่ำเนียน ล่ำช้ำ 
 

ระดับปฎิบัติ 
1) ควรติดตามเร่งรัดการเสนอความเห็นพร้อม
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีการขอใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าชายเลนก่อสร้างแก้มลิงทุ่งท่าเนียน หากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการในพื้นที่ป่าชาย
เลนดังกล่าว ควรศึกษาความคุ้มค่าหรือความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนด าเนินโครงการฯ 

 ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ (เหตุผล) 
ส ำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 5 ได้
ตรวจสอบรำยงำนกรม ทช. เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปแล้ว โดย
พื้นที่ก่อสร้ำงแกม้ลิงทุ่งท่ำเนยีน อยู่ในเขตปำ่สงวนแห่งชำติปำ่
คลองเนยีนและปำ่คลองพุมเรียง และอยู่ในเขตป่ำชำยเลนตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2530 ส ำนักงำนบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 5 ได้ตรวจสอบและรำยงำนกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแล้ว รำยละเอยีดปรำกฎตำมหนังสือ
ส ำนักงำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 5 ด่วน
ที่สุด ที ่ทส 0430.2/2228 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2560 

ทส 
0430.2/1600 
ลว. 23 เม.ย. 60 
 

สบทช.5 
(สุรำษฎร์

ธำนี) 

เขต 8 
14 มี.ค. 61 
จ. สงขลำ 

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำกว่ำแผนกำร
ปฏิบัติงำนที่ก ำหนด เนื่องจำกกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงครั้งแรกไม่มีผู้ผ่ำนคุณสมบัติใน
กำรยื่นเสนอรำคำ 

ระดับนโยบาย 
2) ควรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรประเมิ นผลกระทบจำกกำรด ำเนิ น
โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และ
ร่ วมกั นก ำหนดมำตรกำรในกำรป้ องกั น
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น เนื่องจำกปัจจัย
ดังกล่ำวอำจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อำศัย
ของโลมำ 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
 จัดประชุม/ประชำสัมพันธ์/รับฟังควำมคิดเห็น/ช้ีแจง
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกำรถ่ำยเททรำย และกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน ให้กับประชำชนในพื้นที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนของโครงกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 
โดยผู้ที่เข้ำร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ำ 50 คน (ครั้งที่ 1 
ภำยใน 60 วนั นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ) 
 

 สบทช. 6 
(สงขลำ)  
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เขตตรวจ/
ว.ด.ป./จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฎิบัต ิ

3) พิจำรณำวิธีกำรศึกษำ วิจัย และวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งให้เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในบริเวณ
พื้นที่ข้ำงเคียง 
 
 
 
 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. กำรศึกษำ และรวบรวมข้อมูลด้ำนสมุทรศำสตร์/วิศวกรรม
ชำยฝั่ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม และอื่นๆ 
2. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
3. ศึกษำและจัดท ำแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ 
4. ศึกษำหำแนวทำงและวิธีแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรถ่ำยเททรำย 
และกำรอนุรักษ์พื้นที่ปำกร่องน้ ำพื้นที่โครงกำร และวิเครำะห์ด้ำน
เศรษฐศำสตร์ 

 สบทช. 6 
(สงขลำ) 

ระดับพ้ืนที่ 
4) ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรภำยหลังกำรด ำเนินงำนทุกโครงกำร 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชำชนมำกที่สุด 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. ติดตำมประเมินผล ทั้งในด้ำนกำยภำพ เช่น กำรเปลี่ยนแปลง
ชำยฝั่งทะเล ด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภำพน้ ำ นิเวศวิทยำทำง
ทะเล ฯลฯ ด้ำนสังคม ควำมพึงพอในของประชำชนในบริเวณ
พื้นที่โครงกำรและบริเวณข้ำงเคียง ฯลฯ และด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
หลังด ำเนินกำรถ่ำยเททรำย ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 
2. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรพื้นที่
ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง โดยมีประชำชนในพื้นที่ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 50 คน 
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำร
ศึกษำวิจัยและกำรด ำเนินกำร ข้อก ำหนด เทคนิค วิธีกำร กำร
ติดตำมและประเมินผล และข้อเสนอแนะ พร้อมจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินโครงกำรถ่ำยเททรำยในแต่ละพื้นที่ ในระยะ 5 ปี รวมถึง
มำตรกำรบูรณำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนและ
ลดผลกระทบจำกโครงสร้ำงโดยวิธีกำรถ่ำยเททรำย 

 สบทช. 6 
(สงขลำ) 
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เขตตรวจ/
ว.ด.ป./จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฎิบัต ิ

5) ควรพิจำรณำจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยค ำนึงถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่เป็นส ำคัญ 
  

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน
โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยวิธีกำรถ่ำยเททรำย 
บริเวณปำกคลองสะกอม ต ำบลสะกอม อ ำเภอเทพำจังหวัด
สงขลำ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่มีควำม
สอดคล้องกับธรรมชำติ และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรแก้ไข
ปัญหำกำรกัดเซำะให้กับชุมชนชำยฝั่งโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

 สบทช. 6 
(สงขลำ) 

 
สรุป ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ จำกกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ของ ทช. ด ำเนินกำรได้ 4 ข้อ 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 1 ข้อ  
 
 


