
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่3 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จ านวน 8 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 140,000 ไร่  
เขต 6-8 
27 - 28 มี.ค. 
2561 ณ  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) การก าหนดตัวช้ีวัด พ้ืนที่ป่ าที่ทวงคืนไม่ควร
ก าหนดในลักษณะจ านวนไร่ที่บุกรุกพื้ นที่  ควร
ก าหนดลักษณะการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 
2) บางพื้นที่ในการปฏิบัติงานเกิดเหตุความไม่สงบ 
ท าให้ เสี่ ยงอันตรายต่อการปฏิบัติ งานหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
3) แรงจูงใจด้านราคาผลผลิต และการขยายขนาด
ของครัวเรือน ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ
ยึดถือครอบครอง ปลูกพืชเกษตร (ยางพารา สวนผลไม)้ 

4) มีการต่อต้านคัดค้านจากราษฎรในพื้นที่ในช่วงที่จะ
เข้าด าเนินการรื้อถอน โดยอ้างว่าเป็นผู้ยากไร้ ตาม
ค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 
5) พื้นที่ที่จับกุมด าเนินคดีแล้ว ไม่สามารถเข้ารื้ อ
ถอนพืชผลอาสิน/สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ได้ เนื่องจาก
ติดขัดเรื่องการประกาศคดีทางปกครอง ราษฎร
คัดค้านร้องเรียนท าให้ฝ่ายปกครองไม่อยากจะลง
นามในค าสั่งรื้อถอน 

1) ให้ ปม./อส./ทช. ตรวจสอบข้อมูลผู้บุกรุก
กับผู้น าชุมชน หากเป็นผู้ยากไร้ที่อยู่ในพื้นท่ี
บุกรุกหลังปี 57 ให้พิจารณาหามาตรการ
เยียวยาต่อไป 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทช. ด าเนินงานโดยอาศัยอ านาจ หน้าที่ 
ตามค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 
มิ.ย. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้การด าเนินการใดๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และ 
ผู้ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
มาก่อน นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการท างานที่
เป็นข้ันตอนสามารถตรวจสอบได้ ที่ส าคัญ
คือ ในการปฏิบัติงานของกรมฯ จะเน้น
เรื่องความเสมอภาคและให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ค าสั่ง คสช. ที่ 
66/2557 ลว. 
17 มิ.ย.2557 
(เอกสารแนบ 
1) 

ทช. 
สปล. 

สบทช.1-10 
 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

6) พื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติบางแห่งตั้งอยู่ในเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ  ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของ ปม. เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันปราบปราม 

เขต 8  
7 พ.ค. 2561 ณ 
จ.สงขลา 

 1) เหตุการณ์ความไม่สงบ ท าให้เสี่ยงอันตรายต่อ
การปฏิบัติงาน และปัญหาในการทวงคืนผืนป่าทาง
ภาคใต้มีความยากล าบากกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจาก
อาชีพของประชากรในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราร้อยละ 90 ท าให้ยาก
ต่อการเข้าด าเนินการตรวจยึดพื้นที่คืน 

1) อส. ปม. และ ทช. ควรหาแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุลูกจ้างของ
กรมซึ่ งเดิ มได้ปฏิ บั ติ งานอยู่ ในพื้ นที่  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพนักงานราชการ
ในอันดับแรกเพื่ อให้ เกิดความรักความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร และหลักประกันความ
มั่นคงในอาชีพ และเป็นขวัญก าลังใจแก่
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 ไม่สามารถด าเนินการได้  (เหตุผล)
เนื่องจากพนักงานของส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ 
ซึ่งปฏิบัติงานเป็นเวลา 7 ป ี
 

 ทช. 
กจ. 

สบทช.7 
 
 
 
 
 

20 ส.ค.61 

เขต 5 
24 พ.ค.2561 ณ 
จ.สมุทรสาคร 

1) แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ทั้งจังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านตะวันตกจะติดกับ
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านท าให้เป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงานท้ังเรื่องอันตรายจากประชาชนกลุ่มน้อย 
แรงงานเถื่อน ประกอบกับพื้นที่ เป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน ท าให้ยากล าบากต่อการปฏิบัติงาน 
2) มีชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่จ านวนมาก ท าให้ยาก
ต่อการควบคุม และราษฎรบางส่วนต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มมวลชนชาวสวน
ยาง เป็นต้น 
 
 

1) ให้หน่วยงาน สจป.10 สาขาเพชรบุ รี  
สบอ.3 สาขาเพชรบุรี และ สบทช. 4 (เพชรบรุ)ี 
เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทวง
คืนผืนป่าจากความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด)  
ทช. โดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งที่  4 (เพชรบุ รี )  
ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการในการเพิ่มความ
ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทวงคืน 
ผืนป่าจากความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  โดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานสนธิก าลังในการ
จับกุมทวงคืนผืนป่าทุกครั้ง 

 สบทช. 4 
(เพชรบรุี) 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น จ านวน  110,022 ไร่ 
เขต 6-8 
27 - 28 มี.ค. 
2561 ณ  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) แปลงปลูกป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
เดิม บางแปลงมีสภาพบดบังแสง ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟู การด าเนินงาน
ตอ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกและการดูแล
รักษา ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
2) บางพื้นท่ีในการปฏิบัติงานเกิดเหตุความไม่สงบ 
ท าให้ เสี่ ยงอันตรายต่อการปฏิบัติงานหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

1) งบประมาณปลูกป่าทดแทนที่ได้รับจาก
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ควร
จั ด ท าแผน และตั้ งงบ ป ระมาณ ป ลู ก
บ ารุงรักษาป่าไว้ 10 ปี ตามเง่ือนไข  
เพื่อรักษาอัตราการรอดตายของต้นไม ้

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ในปี งบประมาณ  พ.ศ .2561 ทช. ได้
ด า เนิ นการปลู กป่ า จ านวน 500 ไร่  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ รับ
งบประมาณแทนกันจากกรมชลประทาน 
ตามโครงการบรรเทาอุทกภั ยจั งหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 3.195 ล้านบาท 

 ทช. 
สปล. 

สบทช.1-10 
 

20 ส.ค.61 

2) การปลูกป่าแบบ CSR ปม. ควรจัดเก็บเงิน
จากหน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชนที่สนใจ
แจ้งความประสงค์สนับสนุนงบประมาณการ
ปลูกป่าและบ ารุงรักษาป่าเป็นเวลา 10 ปี 
และจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องให้กับ
พื้นที่ที่ภาคเอกชนได้จ่ายเงินไว้แล้ว เพื่อ
บ ารุงรักษาให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูง
สร้ างความพึ งพอใจให้ กั บผู้ สนั บสนุ น
งบประมาณ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการเพิ่มพื้นที่ป่า 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทช. ได้ด าเนินการออกระเบียบ ทช. ว่าด้วย
การปลูกและบ ารุงป่าชายเลนส าหรับองค์กร 
หรือบุคคลภายนอก พ.ศ.2554 โดย กรม 
ทช. ได้รับงบประมาณส าหรับการปลูกและ
บ ารุงป่าชายเลน จากงบประมาณปกติและ
จากภาคเอกชน ซึ่งได้ก าหนดและท าความ
ตกลงให้มีการตั้ งงบบ ารุงแปลงปลูกป่ า
จนถึงอายุ 6 ปี  และมีแผนงานโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ การปลูกป่าชายเลนและ
มีการตรวจวัดอัตราการรอดตายของแปลง
ปลู กป่ า ซึ่ งได้ แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ทั้ งใน
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกฟ้ืนฟูป่าชาย
เลน และมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน

ระเบียบกรม 
ทช. ว่าด้วยการ
ปลูกและการ
บ ารุงป่าชาย
เลนส าหรับ
องค์กร หรือ
บุคคลภายนอก 
พ.ศ.2554 
(เอกสารแนบ 
2) 

ทช. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ภาคเอกชน เข้ ามามี ส่ วนร่ วม ในการ
สนับสนุนงบประมาณการปลูกฟื้นฟู (CSR) 
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้มีเอกชนเข้า
มาสนับสนุนการปลูกป่าฟื้นฟู เนื้อที่ 7,360 ไร่  

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จ านวน 207,000 ไร่  
เขต 6-8 
27 - 28 มี.ค. 
2561 ณ  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) การตรวจสอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมายและการ
ส ารวจรายช่ือผู้ครอบครองเดิม ในแต่ละพื้นที่อาจจะ
ใช้ระยะเวลาการด าเนินงานที่ต่างกัน เนื่องจาก
จ านวนเนื้อที่ของแต่ละพื้นที่ท่ีแตกต่างกันมาก 

1) ให้  ปม . และ  ทช . ติ ดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดที่ดินท ากินให้กับผู้ยากไร้ 
หลังจากที่ส่งมอบพื้นที่เป้าหมายให้ คทช. 
จังหวัด น าไปจัดสรรที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้
ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว โดยให้ คทช.จังหวัด
ส่งมอบรายช่ือพร้อมข้อมูลคืนกลับให้ ปม. 
และ ทช. ในการก ากับติดตาม เพื่อให้การจัด
ที่ ดิ น เป็ นไปตามเง่ือนไข ระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทช. ได้ด าเนินการตรวจสอบติดตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัด
ที่ดินท ากิน พร้อมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน 
และพื้นท่ีโครงการจัดที่ดินท ากิน/ที่ดินอยู่
อาศัย ด าเนินการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการอนุญาตพื้นท่ีป่าชายเลนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. และน าเข้า
ข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

โครงการ
ตดิตามงาน
อนุญาตให้
เป็นไปตาม
เง่ือนไขการ
อนุญาตและ
ตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 
(เอกสารแนบ 
3) 

ทช. 
สปล. 
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2) ให้  สผ. ปม. ทช. สรุปปัญหาจากการ
ด าเนินงานการจัดที่ดินท ากินให้กับผู้ยากไร้
และหารือร่วมกันเพื่ อหาแนวทางแก้ ไข
ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจัดที่ดินท า
กินให้ผู้ยากไร้ ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
ให้ประมวลสรุปพร้อมก าหนดแนวทางแก้ไข 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทช. ได้พบปัญหาในการด าเนินงานจัดที่ดิน
ท ากิ น ให้ กั บ ผู้ ย าก ไร้  มี พื้ น ที่ ซึ่ งอ ยู่
นอกเหนือหลักเกณฑ์การจัดที่ ดินของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
ที่ ไม่สามารถน ามาจัดที่ดินท ากิน/ที่อยู่

หลักเกณฑ์ 
มาตรการใน
การจัดระเบียบ
การใช้
ประโยชน์ 
ที่ดินในเขตป่า

ทช. 
สปล. 
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- 5 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป อาศัยได้ จึงได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางแก้ ไขปัญหา ตามหลักเกณฑ์ 
มาตรการ ในการจั ดระเบี ยบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าชายเลน ทช. 

ชายเลน ทช. 
(เอกสารแนบ 
4) 

เขต 8  
7 พ.ค. 2561 ณ 
จ.สงขลา 

- 1) ปม. และ ทช. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูล
บู รณ าการการถื อครองที่ ดิ นจากเลข
ประจ าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) เพื่อ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกรณีผู้มีช่ือในการถือ
ครองที่ดินในหลายพื้นที ่

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทช. โดยศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้เตรียมพัฒนาระบบการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน  
ซึ่งจะให้บริการประชาชนผ่านหน้าเว็บไซต์
ของ ทช. www.dmcr.go.th โดยสามารถ
แนบไฟล์เอกสารแทนการส าเนากระดาษ 

 ทช. 
สปล. 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จ านวน 8 ข้อ สามารถด าเนนิการได้ 8 ข้อ 


