แบบรายงาน PDCA 1.2 (2)
บัญชีข้อสั่งการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จานวน 4 ข้อ)
เขตตรวจ/
ปัญหาอุปสรรค
ว.ด.ป./จังหวัด
เขต 9
1) ปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล
30 พ.ค. - 2 2) ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนใน
มิ.ย. 61
พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเล
จังหวัดตราด
และจันทบุรี

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ

1) ประสาน ทสจ. เพื่อเสนอให้หน่วยงานของ
ทช. ในพื้ นที่ เข้ า ร่ ว มเป็ นองค์ ประกอบ
คณะอนุ กรรมการนโยบายที่ ดิ นจั งหวั ด ใน
จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลน

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดรายละเอียดดังนี้
1. ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 1
(ระยอง) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
(คทช. จังหวัด) จ.จันทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ณ
ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
2. สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
(สงขลา) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
(คทช. จังหวัด) จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21
พ.ค.61 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฎิบัติ

- หนังสือ สปล.
ส่วนอนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ชายฝั่งฯ ที่ ทส
0436.2/629
ลว. 4 พ.ค.2561
- หนังสือ ทสจ.
จันทบุรี ที่ จบ
0014.3/ว782
ลว. 25 เม.ย.2561
(เอกสารแนบ 5)
- หนังสือ ศาลา
กลาง จ.นครศรี
ธรรมราข ที่ นศ
0014.3/ว3513
ลว. 2 ก.ค.2561
(เอกสารแนบ 6)

สบทช.1
(ระยอง)
สปล.

-2เขตตรวจ/
ว.ด.ป./จังหวัด

เขต 9
30 พ.ค. - 2
มิ.ย. 61
จังหวัดตราด
และจันทบุรี
(ต่อ)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ

2) พิ จารณาน าผลการพิ พากษาของศาลที่
เกี่ ย วกั บ ปั ญ ห าความขั ด แย้ ง ระห ว่ า ง
หน่วยงานรัฐกับประชาชนในพื้นที่อื่น มาใช้
เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ
พิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนใน
พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
3) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพื้นที่
กั ด เซาะชายฝั่ ง ทั้ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี แ ละไม่ มี
เอกสารสิทธิ์ มาจัดทาเป็นคู่มือแนวทางแก้ไข
ปัญหา พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับประชาชน
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ก่ อ น
ด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังไม่มีผลคาพิพากษา
จากศาล กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในพื้นที่กัด
เซาะชายฝั่ง

4) เร่ ง รั ด ออกกฎหมายล าดั บ รอง เช่ น
ระเบี ย บ หรื อ กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ส่ งเสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะให้หน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองบริหารจัดการพื้นที่
ชายฝั่ ง ได้ ด าเนิ นการจั ดท าร่ างมาตรการ ตามมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ ด าเนิ นโครงการแก้ ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
และทาประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
ก่ อนด าเนิ นโครงการ เพื่ อป้ องกั นปั ญหาความขั ดแย้ งระหว่ าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชน

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฎิบัติ
สบทช.1
(ระยอง)
กบช.

โครงการป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยการ
ปักไม้ไผ่ชะลอ
ความรุนแรงของ
คลื่นในชายฝั่งที่
เป็นหาดโคลนใน
พื้นที่ จ.ตราด
และจันทบุรี
(เอกสารแนบ 7)

สบทช.1
(ระยอง)
สปล.
กบช.

สบทช.1
(ระยอง)
กนต.

-3สรุป ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ของ ทช. จานวน 4 ข้อ ดาเนินการได้ 4 ข้อ

