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  (3) งานก่อสร้างส านักงานที่ท าการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) มีเป้าหมาย 1 หลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน 

  (4) งานอ านวยการประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย 12 ครั้ง 
ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 41.67 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 6 ครัง้ 

  (5) งานปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ มีเป้าหมาย 24 ครั้ง 
ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 41.67 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 12 ครั้ง 

  (6) งานก าหนดเป้าหมาย มีเป้าหมาย 1 ครั้ง โดยได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  (7) งานวางแผนการตรวจสอบพ้ืนที่ พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติในการลงตรวจสอบ 

มีเป้าหมาย 24 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 ครั้ง  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 14 ครั้ง 

  (8) งานลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย 50,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 1.23 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
615 ไร่ และยังไม่ด าเนินการ 49,385 ไร่ 

  (9) งานรายงานผลการตรวจสอบพ้ืนที่ให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย 12 ครั้ง  
ซึ่งขณะนี้ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 8 ครั้ง 

  (10) งานหยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย 
50,000 ไร่ ซึ ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 1.23 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 615 ไร่  
และยังไม่ด าเนินการ 49,385 ไร่ 

  (11) งานตรวจ ติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย 
12 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ด าเนินการ 8 ครั้ง 

 (2.2) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื ่องจาก

ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการหน ่วยเฉพาะก ิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) มีภารกิจงานในการป้องกัน ปราบปราม 
การกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การกระท าผิด
เครือข่ายขบวนการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าทั่วราชอาณาจักร 
และมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วประเทศ ส่งผลให้บางภารกิจงาน
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก  
งบประมาณไม ่เพ ียงพอในการลงตรวจสอบพื ้นที่ 
และการร่วมลงตรวจสอบพื้นที ่กับหน่วยงานอื่น  ๆ 
หรือการเดินทางไปให้ปากค าหรือข้อมูลเพ่ิมเติม/ขึ้นศาล
หลังจากการจ ากุมเป็นคดีแล้ว 

/ (2) ด้านบุคลากร... 
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(2) ด้านบุคลากร : จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 

เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) มีเจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามค าสั่งกรมป่าไม้ 
ท าให้บุคลากรประจ าศูนย์ ฯ มีไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน 

 (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : บ้านพัก และ/หรืออาคารส านักงานเสื่อมสภาพ 
หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคาร
ส านักงานของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส่วนกลาง 
ไม่มีอาคารส านักงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน  
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 (2.3) ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
  (1) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องใช้ข้อมูลและความร่วมมือจากหน่วยงานอื่ น 
ที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งบางภารกิจอาจใช้ระยะเวลานาน ท าให้ข้อมูลบางส่วนหล่นหาย การประสานขอข้อมูล  
จากหน่วยงานอ่ืน อาจมีการล่าช้าหรือได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน 

   แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ
ข้อมูลพ้ืนที่ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบตามแต่ละภารกิจงาน 
เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูล 

  (2) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ
หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย ในการตรวจยึด จับกุม 
แจ้งความด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมาย  
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

   แนวทางแก้ไข : เร่งรัด และพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประกอบการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด 

  (3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ 
โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า ท าให้เกิดการบุกรุก แผ้วถาง 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ท ากิน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

/ แนวทางแก้ไข... 
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   แนวทางแก้ไข : หน่วยปฏิบัติควรมีการชี้แจงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน จะสามารถท าให้ประชาชนมีองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจ 
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น โดยการให้ความรู้และชี้แจงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้น ควรมีเอกสาร หลักฐานทางกฎระเบียบ และข้อกฎหมายมาประกอบการชี้แจง  เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

  (4) เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่บางแห่ง เช่น พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ความม่ันคง มักเกิดเหตุ
ความไม่สงบในพ้ืนที่ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
เข้าร่วมปฏิบัติ 

   แนวทางแก้ไข : ก าชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงพ้ืนที่
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความม่ันคงเข้าร่วมปฏิบัติ 
  (5) สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้การปฏิบัติงานและการลง
ตรวจสอบพื้นท่ีของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากล าบากมากยิ่งขึ้น 

   แนวทางแก้ไข : เร่งรัดให้บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน และวัคซีนเข็มกระตุ้น 
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลตนเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่  
มีการตรวจ ATK ก่อนลงพ้ืนที่ทุกครั้ง 

 (2.4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
  ล าดับที่ 1 จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
  ล าดับที่ 2 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ล าดับที่ 3 ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 (2.5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  กรมป่าไม้ควรมีการตรวจสอบพ้ืนที่บุกรุกในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เช่น 
ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ ว่ามีการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ, 
คทช. หรือเป็นป่าชุมชน แล้วเหลือเป็นพื้นที่บุกรุกที่ต้องทวงคืนจ านวนกี่ไร่ 
 (2.6) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากส านักแผนงานและสารสนเทศ 

  จากการติดตามผลการด าเนินงานในกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน 
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ขออนุมัติดึงกลับงบประมาณ  
ในกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ท าลายทรัพยากรป่าไม้ จากเดิมที่ก าหนดให้ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่ 10 ส านัก เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยปฏิบัติ เปลี่ยนเป็นให้มาเบิกจ่ายที่กรมป่าไม้ (ส านักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า) แทน ตามหนังสือส านักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/2506 
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ข้อ 1.2) ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานหยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานหยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและ
ยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ที่ได้รับพ้ืนที่เป้าหมายให้ด าเนินการ จ านวน 50,000 ไร่ ปรากฏว่า เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 แล้ว 
 

 
/ (ข้อมูล ณ วันที่... 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565) หน่วยงานส่วนกลางสามารถด าเนินการได้เพียง 615 ไร่ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 1.23 เท่านั ้น เมื ่อน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน  
ถือว ่าผลการด าเนินงานน้อยมากและล่าช้า ประกอบกับเมื่อน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบ เทียบกับ 
ผลการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 1,084,822 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.48 จะสะท้อนได้ว่าผลการด าเนินงาน  
ไม่สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

  อีกทั้งยังได้รับรายงานจากส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ว่ามีปัญหา
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน ดังนั้น การที่ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปรับแผนการปฏิบัติงาน
ของส่วนกลางจากเดิมที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 5,000 ไร่ เป็น 50,000 ไร่ แทน ในขณะที่ไม่มีแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน จึงคาดการณ์ได้ว่า การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
ตามที่ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณ ทั ้งนี ้ จากข้อส ังเกตข้างต ้น ขอเสนอให้ส านักป้องกันร ักษาป่า  
และควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งก าหนดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  นอกจากนี้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรน าข้อสังเกตไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการทบทวน และพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์
ความเสี่ยงและความส าเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถด าเนินการได้จริง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  
แก่ทางราชการ 

 (2.7) รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 

  
วันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ลงพื้นที่สืบสวนข้อเท็จจริง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ 
และได้ร่วมกันลงพื้นที่ตามที่ได้มีการร้องเรียน 

บริเวณพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
เพื่อเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือข้อมูลหรือเอกสาร  
ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อน ามาประกอบส านวน ในการรายงาน 

พร้อมเสนอความเห็นให้กรมปา่ไม้ทราบ 

วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564  
ตรวจสอบ เพือ่พิจารณาด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิด 

กรณีกลุ่มนายทุนเข้าไปกว้านซ้ือที่ดินบรเิวณ ป่าภูเขยีว  
ซ่ึงเป็นเขตป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 10 แปลง 1  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2506  

ท้องที่ต าบลแหลมทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
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วันที่ 12 มกราคม 2565 

ด าเนินการตรวจสอบ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 
ว่าได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ป่าของนายทุน ในท้องที่ ต.ปริก 

อ.สะเดา จ.สงขลา ซ่ึงมีข้าราชการในพืน้ที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยมีการแปรรูปและน าไม้ท่อนออกจากพื้นที่" 

วันที่ 13 มกราคม 2565 
ตรวจสอบพื้นที ่กรณีได้รับประสานจากชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สว่นหนา้ 
ว่ามีการลักลอบบกุรุกแผว้ถางป่าสมบูรณ์ ป่าต้นล าธารของ  
อ.สะบ้ายอ้ย จ.สงขลา ซ่ึงเป็นพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบ 

ในจังหวัดชายแดนใต้  

 ส ำหรับปัญหำอุปสรรคในภำพรวม พบว่ำ ปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
คือ ปัญหำจ ำนวนอัตรำก ำลังของบุคลำกรไม่สอดคล้องกับปริมำณงำน ปัญหำงบประมำณไม่เพียงพอ 
และปัญหำฐำนข้อมูลของหน่วยงำนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ 

3. ระเบียบ กฎหมำย และค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 32/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอ านาจให้

รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  
โดยมอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง 
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  
หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้... 

...2. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ต าแหน่ง 85 (นายธวัชชัย ลัดกรูด 
ผู้ตรวจราชการกรม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของส านักแผนงานและสารสนเทศ... 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
    ส านักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงขอน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา สั่ งการ 
ให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 

/ 4.1) เร่งรัด... 
 




