
ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การตรวจราชการประเภทที่ 1 : การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 

1. ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการได้ 8 ข้อ ได้แก่ 
ด้าน : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้ จ านวน 2 ข้อ 
ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

ส่วนกลาง 
20 ก.ย. 61 

กรุงเทพฯ 

1) การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย “พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้” 
จากหน่วยงานส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
บุกรุกพื้นที่ในปัจจุบัน 

1) การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย “พื้นที่ป่าไม้
ทวงคืนได้”ให้ตรวจสอบและเปรียบเทียบ
ข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ระหว่างข้อมูล
จากแผนที ่ภาพถ่ายทางดาวเทียม และ
ข้อมูลการส ารวจของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบุกรุก
พื้นที่ในปัจจุบัน 

 ด าเนินการได้ 
กรมทร ัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ได้

ด าเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล
การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจากแผนที่ภาพถ่าย
ทางดาวเทียม และส่งให ้หน่วยงานในพื ้นที่
ตรวจสอบเพื่อยืนยันเป้าหมาย เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน 

 

เอกสารแนบ 1 
(แผ่นซีดี) 

  2)  ควรน าค าสั ่งคณะร ักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 64/2557 และ 66/2557 
มาใช้ประโยชน์ในการปราบปรามหยุดยั ้ง
การบุกรุกพื้นที่ป่าและการทวงคืนพื้นที่ป่า
ให้กลับมาเป็นของรัฐได้มากทีสุด เนื่องจาก
เป็นค าสั ่งที่ช่วยสนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าที่มีมานานได้
อย่างถูกต้องและมีความเด็ดขาดมากขึ้น 

 ด าเนินการได้ 
การด าเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น าค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 และ 
66/2557 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการทวงคืนพื้นที่(พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน
เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน 

เอกสารแนบ 2 
(แผ่นซีดี) 

 

 

เอกสารแนบ1 (ทช.) 
(ประเภทท่ี 1) 



ตัวช้ีวัด : ด้านป่าไม้เพิ่มข้ึน จ านวน 3 ข้อ 

ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

ส่วนกลาง 
20 ก.ย. 61 
กรุงเทพฯ 

1) แนวทางการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าของแต่ละหน่วยงาน
ขาดความชัดเจน 
2) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ที่ราษฎร
อยู่อาศัยท ากินหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  30 
มิถุนายน 2557 (ค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 66) หากไม่
สามารถอพยพราษฎรออกมาได้ให้ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าล า
ธาร ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยการมีส่วนร่วม
ของราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

1) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่แปลง
ปลูกป่า จ าแนกตามแหล่งงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน และที่ ไม่มีงบประมาณ
บ ารุงรักษาต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดหางบประมาณ และก าหนดมาตรการใน
การบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผลฟื้นฟูป่า 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้หน่วยงาน
ในพื้นท่ีส ารวจพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมในการฟื้นฟู
ป่าชายเลน และจัดท าแผนการฟื้นฟูป่าชายเลน
รายจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปลูกป่าตาม
แหล่งงบประมาณต่างๆ เช่น งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณการปลูกป่าทดแทน 20 เท่า และการ
ปลูกป่าแบบ CSR 

เอกสารแนบ 3 
(แผ่นซีดี) 

 

2) ให้น าข้อมูลผลส าเร็จจากการปลูกป่าไป
เพิ่มในฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัดเป้าหมายพื้นที่
ป่าไม้ได้รับการรักษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การค านวณขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการป้องกันพ้ืนท่ีป่าตามความเป็นจริง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการ
ปลูกป่าตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบันแล้ว จ านวน 
129,293.72 ไร่  ทั้ งนี้ ได้ประสานกับกอง
แผนงานเพื่อของบประมาณ ในการป้องกันรักษา
ป่าต่อไป 

เอกสารแนบ 4 
(แผ่นซีดี) 

 

3) จัดท าแนวทางปฏิบัติการปลูกฟื้นฟูพื้นที่
ป่าให้หน่วยงานในพื้นที่ โดยการจ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ พร้อม
ทั้งการบ ารุงรักษาให้ชัดเจน หากพื้นที่ใด
พื้นที่ป่าสามารถฟื้นฟูตามธรรมชาติได้เอง 
โดยไม่ต้องปลูกฟื้นฟูต้องก าหนดมาตรการ
ป้องกันให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
บุกรุก 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระเบียบการปลูกป่าเพาะช ากล้าไม้  
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนให้มีความ
รวดเร็วข้ึน 

 

เอกสารแนบ 5 
(แผ่นซีดี) 

 



ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ชุมชน (คทช.) จ านวน 1 ข้อ 
 

ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

ส่วนกลาง 
20 ก.ย. 61 
กรุงเทพฯ 

1) บางกรณีเกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาตการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของส านักการอนุญาตเนื่องจาก
เอกสารการยื่นไม่ครบถ้วน จึงท าให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการพิจารณา 

1) ศึกษาคู่มือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบาย คทช. ให้รอบคอบ เพื่อท า
ความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนช้ีแจง
กับจังหวัด และให้น ากลไก คทช. ระดับ
อ าเภอ ที่ รมว.ทส. แต่งตั้ง มาใช้ประโยชน์
ในการในการนินงานให้เร็วข้ึน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดท าคู่มือ
การจัดที่ดินท ากินและการจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน
ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานใหแ้ก่หน่วยงาน 

 

 

เอกสารแนบ 6 
(แผ่นซีดี) 

 
 
  



 

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้ จ านวน 1 ข้อ 
 

ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

ส่วนกลาง 
21 พ.ย. 61 

กรุงเทพฯ 

การใช้ระยะเวลาหนึ่งในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน
ของการออกค าสั ่งตามมาตรา 25 แห ่ง พ.ร .บ . 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

1) ขอให้ ทช. ชี ้แจงท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ 
และการนับผลส าเร็จเป้าหมายของตัวชี้วัด
พื ้นที ่ป ่าไม้ที ่ทวงคืนได้ให้ชัดเจนมีความ
เข้าใจตรงกัน และสอดคล้องกับขั ้นตอน
ด า เน ิน งาน  ระ เบ ียบ  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 
 

 ด าเนินการได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่
ได้ทราบถึงค่าเป้าหมายในการด าเนินการทวงคืน
ผืนป่า จ านวน 5,000 ไร่ เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารแนบ 2 
(แผ่นซีดี) 

 
ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ชุมชน (คทช.) จ านวน 1 ข้อ 

 

ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

ส่วนกลาง 
21 พ.ย. 61 

กรุงเทพฯ 

ข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ยังไม่ครบถ้วน 

ทช. จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน
จัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ภายใต้ คทช. ตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดท า
ข้อมูลพื้นที่ด าเนินการจัดหาที่ดินท ากินให้
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 1:4000เป็น 
File PDF หรือ JPEGที่ระบุพิกัดขอบเขต
ชัดเจน และแยกเป็นรายหน่วยงาน ราย
จังหวัด และรายแปลงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ คทช. 

ต้ังแต่ ปี 2559-2561 
ที่ดินท ากิน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป้าจัดหาที่ดิน 44,000 ไร่ น ามาจัดที่ดิน 

18,000 ไร่ และน ากลับมารักษาระบบนิเวศ 
26,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,233 คน 
ท้องที่อ าเภอเมือง (ต าบลปากพูน ปากนคร ท่าไร่ 
บางจาก ท่าซัก)อ าเภอปากพนัง (ต าบลคลองน้อย 

 

เอกสารแนบ 7 
(แผ่นซีดี) 

เอกสารแนบ 2 (ทช.) 
(ประเภทท่ี 1) 



ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจราชการของคณะ 
ผต.ทส. 

ปากพนังฝั่งตะวันตก)อ าเภอท่าศาลา (ต าบลท่า
ศาลา) รายละเอียด ดังน้ี 

 - ปี 2559 มอบหนังสืออนุญาตแล้ว 9 
ฉบับ เนื้อที่ 10,979-0-69 ไร่ ราษฎรได้รับ
ประโยชน์ 695 คน 

 - ปี 2560 จังหวัดยื่นขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เนื้อที่ 3,397 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 363 คน 

 - ปี 2561 อยู่ระหว่างจังหวัดยื่นแบบ
ค าขออนุญาตและตรวจสภาพป่า จ านวน 4 แปลง 
เนื้อที่ 1,972-0-00 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 
175 คน 

ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
ขอยกเว้นมติ ครม.แล้ว 280 ชุมชน เนื้อที่ 

3,895-1-82.8 ไร่ ท้องที่ 19 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล ด าเนินการมอบหนังสืออนุญาตแล้ว 14 
ชุมชน (18 ใบอนุญาต) เนื้อที่ 192-2-08 ไร่  

517 ครัวเรือน 2,258 คน (เพชรบุรี, ชุมพร, 
สุราษฎร์ธานี, ระนอง, นครศรีธรรมราช) ที่เหลือ
อีก 266 ชุมชน ส ารวจรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และมีความคืบหน้าดังนี้ 

 - คทช. จังหวัดมีมติเห็นชอบแล้ว 112 
ชุมชน ซึ่งยื่นแบบค าขออนุญาตต่อกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแล้ว 46 ชุมชน และอยู่
ระหว่างจังหวัดยื่นแบบค าขออนุญาตและตรวจ
สภาพป่า 66 ชุมชน 

 - คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ 43 ชุมชน 
- ยังไม่มีมติจาก คทช.จังหวัด 111 ชุมชน 



ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

 
ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการจัดที่ดินเพื่อ

อยู่อาศัย ในพื้นที่ป่าชายเลน 214 ชุมชน พื้นที่ 
21 จังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
รังวัด/ตรวจสอบ/จัดท าแผนที่รูปแปลงท่ีดิน 

 
 
 

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างด าเนินการ    ไม่มี  
3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 1 ข้อ ได้แก่ 

ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ชุมชน (คทช.) จ านวน 1 ข้อ 
4.  

ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป./

จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

ส่วนกลาง 
20 ก.ย. 61 
กรุงเทพฯ 

ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจรายละเอียด
โครงการรวมทั้งรายช่ือผู้ครอบครองจริงไม่ตรงกับ
รายช่ือเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 41) และ
การส ารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีมีความล่าช้า 

ให้บูรณาการท างานร่วมกันในหน่วยงาน ทส. 
โดยน าระบบสารสนเทศมา ใ ช้ ในก าร
ด าเนินงานและจัดท าเป็นฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data)เพื่อความรวดเร็วในการ
ท างาน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล)เนื่องจาก
ยังไม่มีการบูรณาการท างานร่วมกันภายใน
หน่วยงาน ทส. โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การด าเนินงานและจัดท าเป็นฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) แต่จะมีการช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ และท าความเข้าใจกับผู้น าหมู่บ้านและ
ชาวบ้านในชุมชนทุกครั้ง ก่อนลงพื้นที่ท าการ
ส ารวจรังวัดชุมชน 
 

 

 
 



ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
บัญชีข้อเสนอแนะ (ปีปัจจุบัน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)  

การตรวจราชการประเภทท่ี 1 :การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  
ด้าน : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ    

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)รวม จ านวน 5 ข้อ   
**************************************************************************** 

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้  

ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด าเนินการได้  
เขต 5–7  

วันที่ 20– 21 ก.พ. 62 ณ 
จังหวัดสงขลา 

 1. การตรวจยึดพื้นที่บุกรุกส่วน
ใหญ่ไม่สามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้ 
หรือจับกุมผู้กระท าผิดได้แต่มีการต่อสู้
คดีในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างที่ดิน
ของรัฐและที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่
สามารถน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
เพื่อด าเนินคดี 

1. กรณีหน่วยงาน ทช. มีการต่อสู้ทางคดีใน
พื้นที่ทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐและพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ ใน เขตพื้นที่ ป่ า ไม้และยั ง ไม่
สามารถหาข้อยุติ ไ ด้หน่ วยงานสามารถ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาโดยมิชอบกับ
ส านักไต่สวนทรัพยากร ธรรมชาติ  ของ
ส า นั ก ง า น คณ ะก ร รม กา รป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงาน
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐได้อีกทาง
หนึ่ง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ในกรณีที่กรม ทช. ได้ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิด 

แล้วได้มีการยื่นเอกสารสิทธิภายหลังการจับกุม หาก
ป ร า ก ฏ ห ลั ก ฐ า น อั น เ ชื่ อ ไ ด้ ว่ า อ อ ก ม า 
โดยมิชอบทางกฎหมาย จะน าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์
สิทธิ์ในที่ดิน โดยส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ปปช. แล้วแต่
กรณี 

 

- 

2. ขอให้ ทช. ลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงสภาพ
เดิม และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า
เพิ่มเติมและลงพื้นที่ท าความเข้าใจกับชุมชน 
ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการ
บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- กรม ทช. ได้ด าเนินการจัดตั้งชุดลาดตระเวนประจ าสถานี
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จ านวน 45 ชุด และแจ้ง
เวียนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการลาดตระเวนให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยให้
ด าเนินการลาดตระเวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และ/
หรือทุกครั้งที่พบเห็นการบุกรุก นอกจากนี้ได้มีการน า
อากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) มาใช้สนับสนุนใน

เอกสารแนบ 1 
หนังสือ ทช.สปล.  
ที่ ทส 0405/ 
ว 3400 ลงวันที่ 
30 พ.ย.61 

 

เอกสารแนบ 2 (ทช.) 
(ประเภท 1) 

 



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

ภารกิ จ งานลาดตระ เวน อีกทางหนึ่ ง ด้ วย  ซึ่ ง กา ร
ลาดตระ เ วนแต่ ล ะค รั้ ง ใ ห้ พบปะผู้ น า ชุ ม ชน เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
ตลอดจนร่วมรับฟังประเด็นปัญหาจากชุมชนท้องถิ่น 
- ผลการด าเนินงานลาดตระเวนภาคพื้นดิน ปีงบประมาณ 
2562 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัด ทช. ได้แก่ สบทช. 
1 – 1 0  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1  ต . ค . 2 5 6 1  - 
14 พ.ค.2562 รวมทั้งสิ้น ลาดตระเวนจ านวน 1,021 ครั้ง 
ระยะทางรวม 13,146.27 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด :จัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.)  

หน่วยงานส่วนกลาง 
ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  

เขต 8 – 9 
วันที่ 28 – 29 ม.ค. 62 

ณ จ.ปราจีนบุร ี
(ภาคตะวันออก) 

 1. การจัดหาที่ดินให้ชุมชน (จัด
ที่อยู่อาศัย) ในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขาดความคล่องตัว 
เนื่องจากระเบียบการอนุญาตให้เข้า
ท า ป ร ะ โ ย ช น ์ห ร ือ 
อยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่มีอยู่จ ากัดพื้นที่การอนุญาตเฉพาะ
พื้นที่ป่าชายเลนของอ าเภอเมือง และ
ข อ ง อ า เ ภ อ ป า ก พ นั ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เท่านั้น 

1. ให้ ทช. เร่งรัดการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการจัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่
เป้ าหมาย ซึ่ งจ า เป็นต้องมีการอนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องมือ 
กลไกลทางด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้
พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการก าหนด
หลักเกณฑ์กลางที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ในทุก
พื้นที่ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
- กรม ทช. ได้เสนอระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการ

ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ และการอนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ พิจารณาลงนาม 

- 

3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถด าเนินการได ้

เขต 8 – 9 
วันที่ 28 – 29 ม.ค. 62 

ณ จ.ปราจีนบุร ี
(ภาคตะวันออก) 

 1 . ทช .  ( ส่ วนกลา ง )  จั ดตั้ ง
งบประมาณ ส ารวจรังวัดจัดที่อยู่อาศัย
เป็นแปลงรวมท าให้ไม่สอดคล้องกับ
ความเห็นของในคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัดชุดที่ 2 ที่ต้องการ 
ให้ส ารวจรายแปลง   

 

1. ให้ ทช. พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการส ารวจพื ้นที ่ตามโครงการจัด
ที่ดินให้ชุมชน (จัดที่อยู่อาศัย) ในปีถัดไป เป็น
รายแปลง โดยก าหนด (Unit Cost) ให้ชัดเจน 
ส่วนพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ร่วม
ล งพื้ นที่ ต ร วจสอบรั ง วั ด  ร า ยแปลงกั บ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอย่าง

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
- เนื่องจากตามหลักการ คทช. จะด าเนินการอนุญาต ใน

ลักษณะแปลงรวม  
- ส าหรับการจัดที่อยู่อาศัย การรังวัดแปลงย่อย ต้องมี

การระวังชี้แนวเขตจากแปลงข้างเคียง ซึ่งใช้เวลาและ
ทรัพยากรมาก ไม่คุ้มค่า ควรด าเนินการในลักษณะ
ประชาคมชาวบ้านแล้วให้แต่ละครัวเรือนชี้แนวเขต
ของตนเองและให้มีการรับรองแนวเขตแต่ละหลัง ในที่

- 



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลกัฐาน 

ใกล้ ชิด เพื่ อ ใ ห้การใช้จ่ าย  งบประมาณ
สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย 

ประชุมประขาคมในภาพรวม เพราะในความเป็นจริง
ชุมชนจะทราบข้อมูล  ขอบเขตบ้านเรือน และ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่อยู่แล้ว  

- ส าหรับการจัดที่ดินท ากินต้องมีการรังวัดขอบเขตแปลง
เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1. การแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ : พื้นที่ที่จัดที่ดินเป็น
สัดส่วน 60:40 
 2. ขีดจ ากัดในการถือครองแต่ละครัวเรือนได้รับ
เท่าที่ถือครองอยู่จริง แต่ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน 

เขต 15  
วันที่ 12 – 14 ก.พ. 62 

ณ จ.เชียงใหม่ ล าพูน และ
ล าปาง 

 

               - 2 . ท ช .  ค ว ร จั ด ท า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล 
การถือครองที่ดินจากเลขประจ าตัวประชาชน 
(เลข 13 หลัก) โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนกรณีผู้มีชื่อในการถือครองที่ดินใน
หลายพื้นที่ 

  ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
- กรม ทช. มีฐานข้อมูล การถือครองที่ดินจากเลข
ประจ าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) ของราษฎรในพื้นที่ 
แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกรมที่ดินได้ หาก
มีนโยบายที่ จะด า เนินการควรมีการประสานการ
ด าเนินงานระดับกระทรวง 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การจ าแนก /วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 
การตรวจราชการประเภทท่ี 1 : การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง 

ด้าน : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ    
   ตัวช้ีวัด : จัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.)   

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) รวมจ านวน 1 ข้อ 
 (อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ) 

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

เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

เขต 8 - 9 
วันที่ 1 – 3 พ.ค. 

62 
 ณ จ.จันทบุรี 

ระยอง และชลบุรี 

  1. การจัดหาที่ดินให้ชุมชน (จัด
ที่อยู่อาศัย) ในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขาดความ
คล่องตัวในการปฏฺบัติงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีระเบียบการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่ชัดเจน  

2. พื ้นที ่เป ้าหมายในการจ ัด
ที่ดินให้ชุมชน (จัดที่อยู ่อาศัย) เป็น
พื ้น ที ่ป ่า ช าย เลน  ที ่อยู ่ใ น คว าม
ร ับผ ิดชอบของ ทช. โดยตรง แต่
เจ้าหน้าที่ ทช. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) ท าให้ไม่สามารถชี้แจง

1. ให้ ทช. เร่งรัดการด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดนิท ากนิและที่
อยู่อาศัยในพื้นที่เปา้หมาย ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการอนุญาตใชป้ระโยชน์
ที่ดินในพืน้ที่ปา่ชายเลนที่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะในส่วนของ
เครื่องมือ กลไกทางดา้นกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการใช้พืน้ที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ โดยการก าหนด
หลักเกณฑ์กลางที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ในทุกพื้นที ่

 อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
- ด าเนินการจัดท า “(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ หรือองค์การ
ของรัฐ และการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.  2562 อยู่ ระหว่างด าเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
- ปรับปรุงองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และชื่อ ของ
คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ให้สอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยเพิ่ม ผอ.สบ.ทช.  

การขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินท ากิน
และที่ อยู่ อาศัยในพื้นที่ ป่ าชายเลน  
ตามหลักเกณฑ์กลางที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ในทุกพื้นที่ 

แบบฟอร์ม 4 
(ประเภท 1) 

 
 (ด้าน...../ตชว......) 



เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นการตรวจราชการ 
ปี 2563 

รายละเอียดเช ิงล ึกได้ครบถ้วนใน
คราวพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดหาที่ดินให้ชุมชน (จัด
ที่อยู่อาศัย) ในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ขาดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีระเบียบการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่ชัดเจน 

เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานงาน คทช. 
จังหวัด ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่เป้าหมายการ
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 


