แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จานวน 8 ข้อ)
เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จานวน 140,000 ไร่
เขต 6-8
1) การก าหนดตั วชี้ วั ด พื้ น ที่ ป่ าที่ ท วงคื น ไม่ ค วร
27 - 28 มี.ค.
ก าหนดในลั ก ษณะจ านวนไร่ ที่ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ควร
2561 ณ
กาหนดลักษณะการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ลดลงเมื่อเทียบ
จ.สุราษฎร์ธานี กับปีที่ผ่านมา
2) บางพื้ นที่ ในการปฏิ บั ติงานเกิ ดเหตุ ความไม่ สงบ
ท าให้ เสี่ ย งอั น ตรายต่ อ การปฏิ บั ติ งานหรื อ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลาบาก
3) แรงจู งใจด้ านราคาผลผลิ ต และการขยายขนาด
ของครั วเรื อน ส่ งผลให้ เกิ ดการบุ กรุกพื้ นที่ ป่ าเพื่ อ
ยึดถือครอบครอง ปลูกพืชเกษตร (ยางพารา สวนผลไม้)
4) มีการต่อต้านคัดค้านจากราษฎรในพื้นที่ในช่วงที่จะ
เข้าดาเนินการรื้อถอน โดยอ้ างว่าเป็นผู้ยากไร้ ตาม
คาสั่ง คสช. ที่ 66/2557
5) พื้ นที่ ที่ จั บกุ มด าเนิ นคดี แล้ ว ไม่ สามารถเข้ ารื้ อ
ถอนพื ชผลอาสิ น/สิ่ งก่ อสร้ างในพื้ นที่ ได้ เนื่ องจาก
ติ ดขั ดเรื่ องการประกาศคดี ทางปกครอง ราษฎร
คั ดค้ านร้ องเรี ยนท าให้ ฝ่ ายปกครองไม่ อยากจะลง
นามในคาสั่งรื้อถอน

ข้อสั่งการ

1) ให้ ปม./อส./ทช. ตรวจสอบข้อมูลผู้บุกรุก
กับผู้นาชุมชน หากเป็นผู้ยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่
บุ ก รุ กหลั งปี 57 ให้ พิ จารณาหามาตรการ
เยียวยาต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ทช. ด าเนิ นงานโดยอาศั ยอ านาจ หน้ าที่
ตามค าสั่ ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17
มิ.ย. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้การดาเนินการใดๆ ไม่ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ ที่ มี รายได้ น้ อย และ
ผู้ไร้ที่ดินทากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
มาก่อน นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการทางานที่
เป็นขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ ที่สาคัญ
คื อ ในการปฏิ บั ติ งานของกรมฯ จะเน้ น
เรื่องความเสมอภาคและให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

คาสั่ง คสช. ที่
ทช.
20 ส.ค.61
66/2557 ลว.
สปล.
17 มิ.ย.2557 สบทช.1-10
(เอกสารแนบ
1)
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6) พื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติบางแห่งตั้งอยู่ในเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของ ปม. เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันปราบปราม
เขต 8
1) เหตุการณ์ ความไม่สงบ ท าให้เสี่ ยงอันตรายต่อ
7 พ.ค. 2561 ณ การปฏิบัติงาน และปัญหาในการทวงคืนผืนป่าทาง
จ.สงขลา
ภาคใต้ มี ความยากล าบากกว่าพื้ นที่ อื่ น เนื่ องจาก
อาชี พ ของประชากรในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ดชายแดน
ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราร้อยละ 90 ทาให้ยาก
ต่อการเข้าดาเนินการตรวจยึดพื้นที่คืน

เขต 5
1) แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งจังหวัดเพชรบุรี และ
24 พ.ค.2561 ณ จั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ด้ านตะวั น ตกจะติ ด กั บ
จ.สมุทรสาคร
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทาให้เป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงานทั้งเรื่องอันตรายจากประชาชนกลุ่มน้อย
แรงงานเถื่ อน ประกอบกั บพื้ นที่ เป็ น เทื อกเขาสู ง
สลับซับซ้อน ทาให้ยากลาบากต่อการปฏิบัติงาน
2) มีชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่จานวนมาก ทาให้ยาก
ต่ อการควบคุ ม และราษฎรบางส่ วนต่ อต้ านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มมวลชนชาวสวน
ยาง เป็นต้น

ข้อสั่งการ

1) อส. ปม. และ ทช. ควรหาแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุลูกจ้างของ
กรมซึ่ ง เดิ ม ได้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นพื้ น ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพนักงานราชการ
ในอั น ดั บ แรกเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความ
ผู กพั นธ์ ต่ อองค์ กร และหลั กประกั นความ
มั่ น คงในอาชี พ และเป็ น ขวั ญ ก าลั งใจแก่
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
1) ให้ ห น่ ว ยงาน สจป.10 สาขาเพชรบุ รี
สบอ.3 สาขาเพชรบุรี และ สบทช. 4 (เพชรบุร)ี
เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทวง
คืนผืนป่าจากความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

 ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ (เหตุ ผ ล)
เนื่ องจากพนั กงานของส านั กงานบริ หาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานเป็นเวลา 7 ปี

ทช.
กจ.
สบทช.7

20 ส.ค.61

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ทช. โดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ 4 (เพชรบุ รี )
ได้ ปฏิ บั ติ ตามข้ อสั่ งการในการเพิ่ มความ
ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นกั บเจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งานทวงคื น
ผืนป่าจากความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจ
ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในพื้ น ที่ โดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานสนธิกาลังในการ
จับกุมทวงคืนผืนป่าทุกครั้ง

สบทช. 4
(เพชรบุรี)

20 ส.ค.61
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ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จานวน 110,022 ไร่
เขต 6-8
1) แปลงปลูกป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
27 - 28 มี.ค.
เดิ ม บางแปลงมี ส ภาพบดบั งแสง ส่ งผลต่ อ การ
2561 ณ
เจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟู การดาเนินงาน
จ.สุราษฎร์ธานี ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกและการดูแล
รักษา ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
2) บางพื้นที่ในการปฏิบัติงานเกิดเหตุความไม่สงบ
ท าให้ เสี่ ย งอั น ตรายต่ อ การปฏิ บั ติ งานหรื อ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลาบาก

ข้อสั่งการ

1) งบประมาณปลู กป่าทดแทนที่ ได้รับจาก
การอนุ ญ าตให้ ใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ป่ า ควร
จั ด ท าแผ น แล ะตั้ งงบ ป ระม าณ ป ลู ก
บารุงรักษาป่าไว้ 10 ปี ตามเงื่อนไข
เพื่อรักษาอัตราการรอดตายของต้นไม้

2) การปลูกป่าแบบ CSR ปม. ควรจัดเก็บเงิน
จากหน่ วยงานอื่ น หรือภาคเอกชนที่ สนใจ
แจ้งความประสงค์สนับสนุนงบประมาณการ
ปลู กป่ าและบ ารุงรักษาป่ าเป็ นเวลา 10 ปี
และจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องให้กับ
พื้ น ที่ ที่ ภ าคเอกชนได้ จ่ ายเงิ น ไว้ แล้ ว เพื่ อ
บารุงรักษาให้ ต้นไม้มี อัตราการรอดตายสู ง
สร้ า งความพึ งพอใจให้ กั บ ผู้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณ และเป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์
ของการเพิ่มพื้นที่ป่า

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ทช. ได้
ด าเนิ นการปลู กป่ า จ านวน 500 ไร่
ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยได้ รั บ
งบประมาณแทนกั นจากกรมชลประทาน
ตามโครงการบรรเทาอุ ท กภั ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จานวน 3.195 ล้านบาท
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ทช. ได้ดาเนินการออกระเบียบ ทช. ว่าด้วย
การปลูกและบารุงป่าชายเลนสาหรับองค์กร
หรื อบุ คคลภายนอก พ.ศ.2554 โดย กรม
ทช. ได้รับงบประมาณสาหรับการปลูกและ
บารุงป่าชายเลน จากงบประมาณปกติและ
จากภาคเอกชน ซึ่งได้กาหนดและทาความ
ตกลงให้ มี การตั้ งงบบ ารุ งแปลงปลู กป่ า
จนถึ งอายุ 6 ปี และมี แผนงานโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ การปลูกป่าชายเลนและ
มีการตรวจวัดอัตราการรอดตายของแปลง
ปลู ก ป่ า ซึ่ ง ได้ แ ต่ งตั้ งเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ งใน
ส่ วนกลางและระดั บ พื้ นที่ ด าเนิ น การให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กาหนด เพื่อ
เพิ่ มประสิทธิภาพในการปลูกฟื้ นฟู ป่ าชาย
เลน และมี การประชาสั มพั น ธ์ เชิ ญ ชวน

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

ทช.
20 ส.ค.61
สปล.
สบทช.1-10

ระเบียบกรม
ทช. ว่าด้วยการ
ปลูกและการ
บารุงป่าชาย
เลนสาหรับ
องค์กร หรือ
บุคคลภายนอก
พ.ศ.2554
(เอกสารแนบ
2)

ทช.

20 ส.ค.61
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ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

ภาคเอกชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการ
สนับสนุนงบประมาณการปลูกฟื้นฟู (CSR)
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้มีเอกชนเข้า
มาสนับสนุนการปลูกป่าฟื้นฟู เนื้อที่ 7,360 ไร่
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จานวน 207,000 ไร่
เขต 6-8
1) การตรวจสอบขอบเขตพื้ นที่ เป้ าหมายและการ
27 - 28 มี.ค.
สารวจรายชื่อผู้ครอบครองเดิม ในแต่ละพื้นที่อาจจะ
2561 ณ
ใช้ ระยะเวลาการด าเนิ น งานที่ ต่ างกั น เนื่ องจาก
จ.สุราษฎร์ธานี จานวนเนื้อที่ของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันมาก

1) ให้ ป ม . และ ท ช. ติ ดตามผลการ
ดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้กับผู้ยากไร้
หลั งจากที่ ส่ งมอบพื้ นที่ เป้ าหมายให้ คทช.
จังหวัด นาไปจัดสรรที่ดินทากินให้ ผู้ยากไร้
ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว โดยให้ คทช.จังหวัด
ส่งมอบรายชื่ อพร้อมข้อมูลคืนกลับให้ ปม.
และ ทช. ในการกากับติดตาม เพื่อให้การจัด
ที่ ดิ น เป็ น ไปตามเงื่ อ นไข ระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ทช. ได้ดาเนินการตรวจสอบติดตามการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ นของราษฎรที่ ได้ รับการจั ด
ที่ดินทากิน พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน
และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทากิน/ที่ดินอยู่
อาศัย ดาเนินการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการอนุญาตพื้นที่ป่าชายเลนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. และนาเข้า
ข้อมูล เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล

2) ให้ สผ. ปม. ทช. สรุ ป ปั ญ หาจากการ
ดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้กับผู้ยากไร้
และหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจัดที่ดินทา
กินให้ ผู้ยากไร้ ปัญหาที่ ไม่ สามารถแก้ ไขได้
ให้ประมวลสรุปพร้อมกาหนดแนวทางแก้ไข

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ทช. ได้พบปัญหาในการดาเนินงานจัดที่ดิน
ท ากิ น ให้ กั บ ผู้ ยากไร้ มี พื้ น ที่ ซึ่ งอยู่
นอกเหนื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ที่ ดิ น ของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ที่ ไม่ ส ามารถน ามาจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น /ที่ อ ยู่

โครงการ
ทช.
20 ส.ค.61
ติดตามงาน
สปล.
อนุญาตให้
สบทช.1-10
เป็นไปตาม
เงื่อนไขการ
อนุญาตและ
ตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2561
(เอกสารแนบ
3)
หลักเกณฑ์
ทช.
20 ส.ค.61
มาตรการใน
สปล.
การจัดระเบียบ สบทช.1-10
การใช้
ประโยชน์
ที่ดินในเขตป่า

-5เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ
เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

เขต 8
7 พ.ค. 2561 ณ
จ.สงขลา

-

1) ปม. และ ทช. ควรจัดทาระบบฐานข้อมูล
บู รณ าการการถื อ ครองที่ ดิ นจากเลข
ประจ าตั วประชาชน (เลข 13 หลั ก ) เพื่ อ
ตรวจสอบความซ้าซ้อนกรณีผู้มีชื่อในการถือ
ครองที่ดินในหลายพื้นที่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 8 ข้อ สามารถดาเนินการได้ 8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสาร
หลักฐาน

อาศัยได้ จึงได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อหา ชายเลน ทช.
แนวทางแก้ ไขปั ญ หา ตามหลั ก เกณฑ์ (เอกสารแนบ
มาตรการ ในการจั ด ระเบี ยบการใช้ 4)
ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน ทช.
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ทช. โดยศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง ได้ เตรี ยมพั ฒนาระบบการขอ
อนุ ญ าตใช้ ป ระโยชน์ ในพื้ นที่ ป่ าชายเลน
ซึ่งจะให้บริการประชาชนผ่านหน้าเว็บไซต์
ของ ทช. www.dmcr.go.th โดยสามารถ
แนบไฟล์เอกสารแทนการสาเนากระดาษ

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

ทช.
20 ส.ค.61
สปล.
สบทช.1-10

