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นายอดศิร นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) เปิดเผยวา่ ภายใตย้ทุธศาตรช์าติ

ประเด็นการบรหิารราชการแบบมีสว่นรว่ม กรมป่าไมไ้ดม้ีการสอืสาร รบัฟังปัญหาของประชาชนอยา่งตอ่เนือง ซงึกรมป่าไมต้อ้ง

ทาํงานโดยการลงพนืทเีพอืใหเ้ขา้ถึงประชาชนผูท้มีีสว่นรว่ม ตามภารกิจทกุดา้นของกรมป่าไม ้ไมว่่าจะเป็นงานป้องกนัรกัษาป่าทมีี

สว่นภาคประชาชนทเีขา้มามีสว่นรว่มโดยชว่ยเป็นหเูป็นตาอีกทงัเป็นเครอืขา่ยในการเฝา้ระวงัในการปอ้งกนัรกัษาป่า ตลอดจนเป็น

กาํลงัสาํคญัทชีว่ยดแูลและมีสว่นรว่มในการปลกูป่าเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ  รวมถึงการสรา้งเครอืขา่ยเครอืข่ายป่าชมุชน...  

นายอดศิร กลา่ววา่ ปัจจบุนัประชาชนหนัมาใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนต์่าง ๆ ในชีวติประจาํวนัมากขนึ จากสาเหตสุถานการณก์าร

แพรก่ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) จึงตอ้งมีการปรบัรูปแบบการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทภีาครฐั

เพอืใหภ้ารกิจในการปฏิบตัิงานยงัคงสามรถขบัเคลอืนดาํเนินการต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดการสอืสารระหวา่งภาครฐั 
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และประชาชนไดง้่ายขนึ โดยรฐัมหีนา้ทีเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทถีกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และมีประโยชนต์อ่ประชาชน สามารถนาํความ

ตอ้งการของประชาชนมาวิเคราะหห์าทางปฏิบตัิทเีหมาะสม เช่น การทีกรมป่าไมไ้ดป้รบัแกก้ฎหมายปลดลอ็กมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่า

ไม ้ฉบบัใหม ่ใหไ้มท้กุชนิดทีขึนในทดีินกรรมสิทธิ หรอืสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายทีดิน ไมเ่ป็นไมห้วงหา้ม เพอืให้

ประชาชนมีความสะดวกในการตดัไม ้เคลือนยา้ยไม ้ตามทปีระชาชนตอ้งการใหไ้ดม้ากทสีดุ ดงันนั การพฒันาและใหบ้รกิาร

ประชาชนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในรูปแบบ E-Service จึงไดถ้กูสรา้งขนึพรอ้มทงัพฒันาระบบเพอืทจีะชว่ยใหป้ระชาชน

สามารถรบับรกิารตา่ง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน ์แทนการเดินทางมาติดตอ่กบัหน่วยงานภาครฐั E-Service จึงนบัเป็นช่องทางที

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และประหยดั อีกทงั ยงัสามารถนาํขอ้มลูต่าง ๆ ไปใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจเชิงนโยบายไดอ้ีกดว้ย 

นายอดศิร กลา่วอีกวา่ กรมป่าไมไ้ดพ้ฒันาระบบ E-Service ในปัจจบุนัใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการบรกิารของกรมป่า

ไม ้เช่น การขออนญุาตรบัรองไม ้และการอนญุาตขอใชป้ระโยชนพื์นทป่ีาสงวนแหง่ชาต ิการขอรบักลา้ไมผ้า่นระบบออนไลน ์และ

ระบบบรหิารจดัการเรอืงรอ้งเรยีนของกรมป่าไม ้โดยทปีระชาชนสามารถรอ้งเรียนผา่นเขา้มาในระบบ โดยจะมีเจา้หนา้ทีรบัเรอืง

และแจง้เขา้ไปในระบบในเรอืงของขนัตอนการดาํเนินการตามทปีระชาชนไดร้อ้งเรยีนเขา้มา และเป็นขอ้มลูทีเปิดเผยประชาชน

สามารถตรวจสอบและติดตามไดด้ว้ยเองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกสก์ โดยทกุระบบพรอ้มใหบ้รกิารกบัประชาชนอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ผลของการเปิดระบบราชการทาํใหก้รมป่าไมท้าํงานใกลชิ้ดประชาชนไดม้ากขนึ สามารถรบัรูปั้ญหาและรว่ม

แกปั้ญหาไปดว้ยกนั นอกจากนียงัสามารถชว่ยลดความขดัแยง้ทเีกิดขนึระหวา่งภาครฐักบัประชาชน อนัจะสง่ผลใหป้ระชาชนหนั

มาใหค้วามรว่มมือ และยงัช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนใหด้ีขนึ โดยภาพรวมเมอืรฐัทาํงานรว่มกบัประชาชนสงิทีเห็น

เป็นรูปธรรมคือ ในปี 2562 เรามีพนืทป่ีาสเีขียวเพมิขนึ 122,223.79 ไร ่พนืทป่ีาเศรษฐกิจเพมิขนึ 25.46 ลา้นไร ่เป็นการรกัษา

ทรพัยากรป่าไมใ้หย้งัยืน ผืนป่าอดุมสมบรูณร์ะบบเศรษฐกิจไดร้บัการพฒันาทีดีขนึ ตอ่ไป สามารถเขา้ใชง้านไดท้ี

เว็บไซต ์https://www.forest.go.th/ 
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นายอดศิร นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) เปิดเผยวา่ ภายใตย้ทุธศาตรช์าติ

ประเด็นการบรหิารราชการแบบมีสว่นรว่ม กรมป่าไมไ้ดม้ีการสอืสาร รบัฟังปัญหาของประชาชนอยา่งตอ่เนือง ซงึกรมป่าไมต้อ้ง

ทาํงานโดยการลงพนืทเีพอืใหเ้ขา้ถึงประชาชนผูท้มีีสว่นรว่ม ตามภารกิจทกุดา้นของกรมป่าไม ้ไมว่่าจะเป็นงานป้องกนัรกัษาป่าทมีี

สว่นภาคประชาชนทเีขา้มามีสว่นรว่มโดยชว่ยเป็นหเูป็นตาอีกทงัเป็นเครอืขา่ยในการเฝา้ระวงัในการปอ้งกนัรกัษาป่า ตลอดจนเป็น

กาํลงัสาํคญัทชีว่ยดแูลและมีสว่นรว่มในการปลกูป่าเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ  รวมถึงการสรา้งเครอืขา่ยเครอืข่ายป่าชมุชน...  

นายอดศิร กลา่ววา่ ปัจจบุนัประชาชนหนัมาใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนต์่าง ๆ ในชีวติประจาํวนัมากขนึ จากสาเหตสุถานการณก์าร

แพรก่ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) จึงตอ้งมีการปรบัรูปแบบการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทภีาครฐั

เพอืใหภ้ารกิจในการปฏิบตัิงานยงัคงสามรถขบัเคลอืนดาํเนินการต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดการสอืสารระหวา่งภาครฐั 
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และประชาชนไดง้่ายขนึ โดยรฐัมหีนา้ทีเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทถีกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และมีประโยชนต์อ่ประชาชน สามารถนาํความ

ตอ้งการของประชาชนมาวิเคราะหห์าทางปฏิบตัิทเีหมาะสม เช่น การทีกรมป่าไมไ้ดป้รบัแกก้ฎหมายปลดลอ็กมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่า

ไม ้ฉบบัใหม ่ใหไ้มท้กุชนิดทีขึนในทดีินกรรมสิทธิ หรอืสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายทีดิน ไมเ่ป็นไมห้วงหา้ม เพอืให้

ประชาชนมีความสะดวกในการตดัไม ้เคลือนยา้ยไม ้ตามทปีระชาชนตอ้งการใหไ้ดม้ากทสีดุ ดงันนั การพฒันาและใหบ้รกิาร

ประชาชนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในรูปแบบ E-Service จึงไดถ้กูสรา้งขนึพรอ้มทงัพฒันาระบบเพอืทจีะชว่ยใหป้ระชาชน

สามารถรบับรกิารตา่ง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน ์แทนการเดินทางมาติดตอ่กบัหน่วยงานภาครฐั E-Service จึงนบัเป็นช่องทางที

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และประหยดั อีกทงั ยงัสามารถนาํขอ้มลูต่าง ๆ ไปใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจเชิงนโยบายไดอ้ีกดว้ย 

นายอดศิร กลา่วอีกวา่ กรมป่าไมไ้ดพ้ฒันาระบบ E-Service ในปัจจบุนัใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการบรกิารของกรมป่า

ไม ้เช่น การขออนญุาตรบัรองไม ้และการอนญุาตขอใชป้ระโยชนพื์นทป่ีาสงวนแหง่ชาต ิการขอรบักลา้ไมผ้า่นระบบออนไลน ์และ

ระบบบรหิารจดัการเรอืงรอ้งเรยีนของกรมป่าไม ้โดยทปีระชาชนสามารถรอ้งเรียนผา่นเขา้มาในระบบ โดยจะมีเจา้หนา้ทีรบัเรอืง

และแจง้เขา้ไปในระบบในเรอืงของขนัตอนการดาํเนินการตามทปีระชาชนไดร้อ้งเรยีนเขา้มา และเป็นขอ้มลูทีเปิดเผยประชาชน

สามารถตรวจสอบและติดตามไดด้ว้ยเองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกสก์ โดยทกุระบบพรอ้มใหบ้รกิารกบัประชาชนอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ผลของการเปิดระบบราชการทาํใหก้รมป่าไมท้าํงานใกลชิ้ดประชาชนไดม้ากขนึ สามารถรบัรูปั้ญหาและรว่ม

แกปั้ญหาไปดว้ยกนั นอกจากนียงัสามารถชว่ยลดความขดัแยง้ทเีกิดขนึระหวา่งภาครฐักบัประชาชน อนัจะสง่ผลใหป้ระชาชนหนั

มาใหค้วามรว่มมือ และยงัช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนใหด้ีขนึ โดยภาพรวมเมอืรฐัทาํงานรว่มกบัประชาชนสงิทีเห็น

เป็นรูปธรรมคือ ในปี 2562 เรามีพนืทป่ีาสเีขียวเพมิขนึ 122,223.79 ไร ่พนืทป่ีาเศรษฐกิจเพมิขนึ 25.46 ลา้นไร ่เป็นการรกัษา

ทรพัยากรป่าไมใ้หย้งัยืน ผืนป่าอดุมสมบรูณร์ะบบเศรษฐกิจไดร้บัการพฒันาทีดีขนึ ตอ่ไป สามารถเขา้ใชง้านไดท้ี

เว็บไซต ์https://www.forest.go.th/ 
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วนันี (18 ส.ค.) นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เปิดเผยวา่ ไดป้ระชุมคณะกรรมการ

พิจารณาการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครังที 8/2564 ผา่นระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกบั

ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานทีเกียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุ โดยมีกรมป่าไมเ้ป็นฝ่ายเลขานุการ เนน้พจิารณาการจดัทีดินทาํกิน

ใหชุ้มชนตามโครงการ คทช. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ติดตาม คทช.จงัหวดั เร่งรัดดาํเนินการจดัส่งขอ้มูลใหค้รบถว้น 

ทุกพนืที พร้อมจดัสรรคนลงในพนืทีใหพ้ร้อม เพอืพนีอ้งประชาชนมีทีทาํกินโดยเร็ว 
 
นายจตุพร กล่าวต่อวา่ ในการประชุมไดมี้การพิจารณาการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 134 คาํขอ โดยเป็นการขออนุญาต

เขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพือจดัทีดินทาํกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ถึง 117 คาํขอ 23 

จงัหวดั เนือทีกวา่ 8.8 แสนไร่ ซึงไดเ้ห็นชอบในหลกัการและใหด้าํเนินการจดัส่งขอ้มูลตามระเบียบใหค้รบถว้น ตลอดจนเร่งรัด

ดาํเนินการในพนืทีทีเหลือโดยเร็ว เพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 3.9 ลา้นไร่ ภายในสินปีนี ควบคู่กบัการจดัสรรคนลงในพนืทีใหพ้ร้อม 

เพือพนีอ้งประชาชนไดมี้พนืทีทาํกิน ซึงเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรทีดินทาํกินให้กบัประชาชน 

สร้างความเท่าเทียม พฒันาส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากทีดินใหไ้ดม้ากทีสุด เพือก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า 

สร้างรายได ้และพฒันาคุณภาพชีวติทีดีใหก้บัพนีอ้งประชาชน  
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ปลดั ทส.กล่าวต่อวา่ นอกจากนี ทีประชุมยงัไดมี้มติเห็นชอบการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ของมูลนิธิโครงการหลวง 7 คาํขอ และ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 10 คาํขอ โดยทงัหมดตอ้งดาํเนินการตามเงือนไข 

ใหมี้การเพมิพนืทีสีเขียวในพนืทีใหม้ากขึนเพอืสอดรับกบัการประกาศใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศ Net Zero Carbon Emissions 

ในช่วงปี ค.ศ. 2065 
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