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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้  

------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 หมวด 2  
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  มาตรา 8 (3) ก าหนดว่า “ก่อนเริ่มด าเนินการ 
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่โปร่งใส มี
กลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น” และในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 (4) ก าหนดว่า “ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม” ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องพิจารณาภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร และต้องดูแลรับผิดชอบ โดยการก าหนด
วิธีการ หรือมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นนั้น เพ่ือแก้ไขผลกระทบนั้นให้บรรเทาเบาบาง 
ลดลง หรือหมดไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชน 

ตามแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานฉบับที่ 2 
(Fundamental Level) หมวดที่ 1 การน าองค์การ LD 5 : ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการ
ลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่
ส าคัญในการด าเนินการ  

กรมป่าไม้จึงได้ก าหนดมาตรการและวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมในการปฏิบัติ
ราชการ โดยมุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม รวมทั้ง เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจน ส าหรับใช้ในการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการของ
กรมป่าไม้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ประกอบด้วย 6 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

  1)  ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
  2)  ด้านส่งเสริมการปลูกป่า 
  3)  ด้านการจัดการป่าชุมชน 
  4)  ด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
  5)  ด้านจัดการที่ดินป่าไม ้
  6)  ด้านการอนุญาต 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรการ 

 1. เพ่ือมุ่งเน้นให้กรมป่าไมม้ีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีแนวทางมาตรการในการป้องกันและ
ลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม จากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 
 2. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) มาตรา 9 (4) และแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 
 3. เพ่ือให้บุคลากรในองค์การตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจที่รับผิดชอบ และมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมป่าไม้ 

 3.1 วิสัยทัศน์ 
 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน 

 3.2 พันธกิจ 
1.  ป้องกันและรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 
2.  บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
3.  เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4.  บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
5.  วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6.  เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้ง              

การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 3.3 ค่านิยมหลักขององค์การ (Core Values) 
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  1.  ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด  (Intellectual) หมายถึง มีทัศนคติเชิงบวกและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาและประเมินสถานการณ์ในการปฏิบัติงานล่วงหน้าได้อย่าง
เหมาะสม  
  2.  ปฏิบัติงานเชิงรุก (Activeness) หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  3.  มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง มีความเต็มใจในการให้บริการและมุ่งมั่นพัฒนางาน
บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  4.  มีความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง           
ต่อสังคม รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อประชาชน 
  5.  ซื่อสัตย์และจงรักภักดี (Faithfulness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.  การมีส่วนร่วม (Democracy) : ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ในทุกกระบวนการของ
ทุกภาคส่วน (Stakeholder engagement) ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและมอบอ านาจการตัดสินใจ 
(Empowerment) 

 3.4 วัฒนธรรมองค์กร 
  1.  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
  2.  มีความรับผิดชอบ 

  3.  การท างานเป็นทีม 

4. ภารกิจกรมป่าไม้ภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

 กรมป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ งพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อก าหนด ระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ควบคุมการท าไม้ การเก็บหาของป่า การท าไม้หวงห้าม ตราประทับไม้ การ
ควบคุมการแปรรูปไม้ การน าไม้และของป่าเคลื่อนที่ การควบคุมไม้ใน
ล าน้ า การแผ้วถางป่า  

2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อก าหนด ระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ การควบคุม รักษาป่าสงวนแห่งชาติ          
การอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

3. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อก าหนด 
ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

การรับรองและคุ้มครองสิทธิ์การท าไม้ที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่า 
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่าการแปรรูปไม้ในสวนป่าค้าไม้ และ
การน าไม้ที่ได้จากการท าสวนป่าเคลื่อนที่ ตลอดจนการเก็บหา การค้า
มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งของป่า ทั้งนี้  เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน และผลิตไม้เพ่ือเป็นสินค้า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้
ผู้ที่จะท าการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่
ได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่า 

4. พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า ตลอดจน
การเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า 
การออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และปรับปรุง
มาตรการในการก ากับดูแล และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้าง
สวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 
2545 รวมทั้ง ระเบียบ และประกาศ
ที่เก่ียวข้อง 

ควบคุมการมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง และการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  การอนุญาตให้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์เพ่ือเพ่ิม
มาตรการในการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายป่า
ตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต 

6. กฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
บุคคลท าประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2498) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการ
แผ้วถางป่า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

7. พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

เป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตให้มีความชัดเจน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

8. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 

การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การ
ปฏิบัติราขการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผ่าสุกและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
5. โครงสร้างองค์การ 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 
ให้แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
3. กลุ่มนิติการ (ส านักกฎหมาย)  
4. ส านักบริหารกลาง 
5. กองการอนุญาต (ส านักการอนุญาต) 
6. ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
7. ส านักจัดการป่าชุมชน 

 8. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
9. ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  
10. ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
11. ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
12. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 
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หน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้ตั้งขึ้นโดยอ านาจบริหาร ดังต่อไปนี้ 
 1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 10 สาขา  
 2.  ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
 3.   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

โครงสร้างองค์การตามอ านาจการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Impact Assessment : SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดในทางที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชน และสังคมอันมีต้นก าเนิดมาจากการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน 
รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 

ความส าคัญ หมายถึง ล าดับความส าคัญต่อการให้ความจ าเป็นและความสนใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอนการจัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้  

 1. คัดเลือกกิจกรรม/กระบวนการท างานที่ส าคัญในแต่ละภารกิจ พร้อมทั้งระบุขั้นตอนการท างานที่ส าคัญ 
 2. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญและความมี
อิทธิพล เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนต่อความส าเร็จของแผนงาน  
 3. วิเคราะห์และประเมินระดับผลกระทบทางลบต่อสังคมจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 
 4. ก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 



7 
 

การวิเคราะห์ภารกิจเพื่อจัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 

 กรมป่าไม้ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมป่าไม้
ประกอบด้วย ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด้านส่งเสริมการปลูกป่า ด้านการจัดการป่าชุมชน             
ด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด้านจัดการที่ดินป่าไม ้และด้านการอนุญาต ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ทั้งสิ้น 12 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ดังนี้ 

ตารางที่ 1  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจป้องกันรักษาป่า กิจกรรมลาดตระเวนป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วย
การป่าไม้ ท าให้กระท าความผิด
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ประชาชน 1. จัดท ากฎหมายฉบับประชาชน  
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม จัด
นิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ 

ความกังวลในการประกอบอาชีพ 
ประชาชนไม่มีที่ดินท ากิน ขาด
รายได้ 

เกษตรกร/ประชาชนผู้ยากไร้ 1. ประชาสัมพันธ์เรื่องพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจน  
2. ประสานความร่วมมือกับผู้น าท้องถิ่น 
3. จัดสรรที่ดินท ากิน 
4. ส่งเสริมอาชีพที่ไม่ต้องบุกรุกป่า 

ความกังวลในเรื่องความขัดแย้งกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผู้น าชุมชน/ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เช่น 
ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 
เป็นต้น 

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 

  
ตารางที่ 2  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจป้องกันรักษาป่า กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

เพ่ิมภาระงานและค่าใช้จ่ายกับ
หน่วยงาน/ประชาชนในพื้นท่ี 

ชุมชน/อปท. 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายจากไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง 
2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
และให้ตระหนักถึงอันตรายจากไฟป่าและหมอกควัน 
3. มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนที่เข้า
ร่วมเครือข่ายฯ 
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ตารางที่ 2  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจป้องกันรักษาป่า กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (ต่อ) 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 

ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้/ 
เครือข่ายฯ/ อปท. 

1. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องมือ 
ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
2. จัดท าประกันชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 
ตารางที่ 3  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจส่งเสริมการปลูกป่า กิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่ฟ้ืนฟู
ตามมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

สูญเสียพื้นที่ท ากิน และขาดรายได้ ประชาชน และชุมชนใน
พ้ืนที/่ผู้น าท้องถิ่น อบต. 
เทศบาล 

1. จ้างงานประชาชนในพื้นที่ให้ปลูกฟ้ืนฟูป่า 
2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
3. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
4. กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟูป่า 

การชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ตะกอน 

ประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่นใกล้เคียง 

1. ก าจัดวัชพืชโดยใชว้ิธีการเปิดหน้าดินน้อยที่สุด 
2. ปลูกไม้ป่าร่วมกับหญ้าแฝก หรือพืชคลุมดิน 
ที่มีศักยภาพลดการพังทลายของดิน  

ฝุ่นและเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะที่เข้าออกพ้ืนที่ 

ประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่นใกล้เคียง 

1. ประสานชุมชนเพ่ือท าความเข้าใจ 
2. ดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อลดเสียงดัง 

 
ตารางที่ 4  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจส่งเสรมิการปลูกป่า กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิ
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

สูญเสียพื้นที่ท ากิน และขาดรายได้ ราษฎรที่เข้ามาท ากินใน
พ้ืนที่ป่าสงวน 

1. ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ 
2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
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ตารางที่ 5  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจส่งเสริมการปลูกป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

สูญเสียพื้นที่ท ากิน และขาดรายได้ ราษฎรที่เข้ามาท ากินใน
พ้ืนที่ป่าสงวน 

1. ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 

 
ตารางที่ 6  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจด้านการอนุญาต กิจกรรมการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

การขออนุญาตได้รับการพิจารณา
ล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผู้ขออนุญาตซึ่งประกอบด้วย 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
หน่วยงานรัฐ เช่น กรม
ชลประทาน กรมทางหลวง 

1. เผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนให้ผู้รับบริการ
รับทราบด้วยช่องทางที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
2. จัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการพิจารณาแต่
ละข้ันตอนเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการ
ท างาน 

ถูกเรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ขออนุญาต 

ผู้ขออนุญาตซึ่งประกอบด้วย 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
หน่วยงานรัฐ เช่น กรม
ชลประทาน กรมทางหลวง 

1. เผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนให้ผู้รับบริการ
รับทราบด้วยช่องทางที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
2. ก าหนดช่องทางในการจัดการข้อร้องเรียนที่
หลากหลาย 
3. มีการติดตามตรวจสอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีบทลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาด 
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ตารางที่ 7  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจการอนุญาต กิจกรรมการอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือกิจการเหมืองแร่ 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

ปัญหาด้านมลภาวะ ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้ขออนุญาตจัดท ารายงาน EIA ประกอบ
โครงการฯ 
2. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสุขภาพ ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจวัดควบคุมมลพิษไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ตรวจติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นประจ า 
3. สร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน 

สูญเสียพื้นที่ท่ีเคยเข้าไปใช้
ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร ยา
รักษาโรคของชุมชน 

ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าแนวเขตป้องกันบริเวณรอยต่อระหว่าง
หมู่บ้านกับพ้ืนที่ท าประโยชน์ของเหมืองแร่ 
2. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ให้กลับมา
ฟ้ืนสภาพดังเดิม 
3. ปลูกป่าทดแทนและจัดท ากิจกรรม CSR 

 
ตารางที่ 8  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจด้านการอนุญาต กิจกรรมการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปการอนุญาตค้า
สิ่งประดิษฐ์ฯ 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

การขออนุญาตได้รับการพิจารณา
ล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไม้ 1. เผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนให้ผู้รับบริการ
รับทราบด้วยช่องทางที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
2. จัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการท างาน 
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ตารางที่ 8  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจด้านการอนุญาต กิจกรรมการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปการอนุญาตค้า
สิ่งประดิษฐ์ฯ (ต่อ) 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอ
อนุญาต 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไม้ 1. เผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนให้ผู้รับบริการ
รับทราบด้วยช่องทางที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
2. ก าหนดช่องทางในการจัดการข้อร้องเรียนที่
หลากหลาย 
3. มีการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีบทลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาด 
5. ปรับปรุงระบบการท างานให้เป็นระบบ 
electronics  

 
ตารางที่ 9  มาตรการจัดการลดผลกระทบทางลบ ภารกิจด้านจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 

ลักษณะของผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ 

แนวเขตป่าตามกฎหมายไม่ชัดเจน ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดท า
เครื่องหมายแนวเขตป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ ให้การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งการก าหนด
แผนงานและขณะปฏิบัติงาน 
2. ให้องค์กรภาคประชาชนเป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
3. เผยแพร่ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ตามกฎหมายใน
ระบบสารสนเทศ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย 
4. มีการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้กับ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรมได้ 
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กระบวนการจัดการผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 

Supplier Input Process Output Customer 
S1 กระบวนการ
ก าหนดทิศทาง
องค์การ (LD1) 
S2 แผนปฏิบตัิ
ราชการ 
S3 ผู้ได้รับผลกระทบ
ทางลบ 

I1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
I2 ยุทธศาสตร ์
I3 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
I4 ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

 O1 แนวทาง/
มาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึ้นในสังคม 
O2 แผนปฏิบตัิการ
ด าเนินการมาตรการ/
วิธีการจัดการ
ผลกระทบทางลบ 
O3 รายงานผลการ
จัดการผลกระทบทางลบ 
O4 รายงานผลการ
ทบทวนเมื่อปรับปรุง 

ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบเชิง
ลบต่อสังคม 

 

กร
ะบ

วน
กา

รจ
ัดก

าร
ผล

กร
ะท

บท
าง

ลบ
จา

กก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
น

ขอ
งก

รม
ป่า

ไม
้ 

 

 

ผู้ท
ี่เก

ี่ยว
ข้อ

ง 

 

 
แผนปฏิบัติการ 

ติดตามรายงานผล สรุปรายงานผล 

ทบทวนปัจจยัที่มี
ผลกระทบทางลบ 

ด าเนินการตามมาตรการ ก าหนดมาตรการ/
วิธีจัดการ 

- วิเคราะหก์ระบวนการ 

- วิเคราะห ์CS 


