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(ร่าง)
รายงานผลการจัดทา
ลักษณะสาคัญองค์กร
ของกรมป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2

1. ลักษณะองค์กร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ เพื่อจัดวางโครงการท าไม้ และเพื่อให้ป่าไม้อานวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
อย่างมาก และยืนนานที่สุด กรมป่าไม้ได้มีการย้ายสังกัดหลายครั้ง จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตราธิการ
กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 93 ก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มาตรา
3 วรรค 2 ก าหนดให้กรมป่าไม้มีอานาจหน้าที่ใ นการอนุรัก ษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รัก ษา ส่งเสริม
ทานุบารุงป่า และดาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทาไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิ นป่าไม้ และ
การอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 12
ตอนพิเศษ 26 ก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547
และเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มกี ฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 63 ก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2551 กาหนดให้กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษา ส่งเสริมทานุบารุงป่ า
และดาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทาไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับ
ป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือ
ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของกรมป่าไม้
1.1 พันธกิจ
1) ป้องกันรักษาป่า
2) จัดการที่ดินป่าไม้
3) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
4) ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
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5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร
และอื่นๆ
6) พัฒนาการอนุญาต และการบริการ
7) วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เ หมาะสมในการจัดการและใช้ป ระโยชน์ท รัพยากรป่าไม้
รวมถึงการกาหนดมาตรฐานและการรับรอง
1.2 อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1) ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก การท าลายป่ า และการกระท าผิ ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่า ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่ าด้วยสวนป่า กฎหมายว่า
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับ การปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และ
ระบบนิเวศ
3) ส่งเสริมการปลูก ป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูก สร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจใน
ลั ก ษณะสวนป่ า ภาคเอกชนและสวนป่ า ในรู ป แบบอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
สถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
4) อนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง ดู แ ลรั ก ษา และจั ด การให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ และการ
อนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดนิ ป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่เกี่ยวข้องกับ
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.3 แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
1. เกษตรกรผูร้ ่วมโครงการปลูกป่า - สนับสนุนเงินและกล้าไม้เพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้โตเร็วและไม้มีคา่ ทางเศรษฐกิจ
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการป่าไม้และให้คาปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน
2. เกษตรกร/องค์กร/ หน่วยงาน
- การอนุญาตและออกเอกสารตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
ทีข่ อยื่นขึน้ ทะเบียนสวนป่า
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการป่าไม้และให้คาปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน
3. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการป่าไม้และคาปรึกษาทางด้านการจัดการและ
การตลาดไม้
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1.3 แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ต่อ)
ผู้รับบริการ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
4. หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงาน
- การให้คาแนะนา/ คาปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน และให้ขอ้ มูลด้านการบริการ
ภาคเอกชน/ ภาคประชาชน/ องค์กร กล้าไม้
ทางศาสนา
- แนะนาการเพาะเมล็ด ปลูก บารุงรักษาต้นไม้
- บริการแจกจ่ายกล้าไม้
- ฝึกอบรม เผยแพร่ความรูด้ ้านการป่าไม้ทุกด้าน
- เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์
ป้องกันรักษาป่าไม้ และงานวิจัยด้านป่าไม้
- การตรวจพิสูจน์ไม้
- การให้บริการข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการป่าไม้
- การให้บริการขึ้นทะเบียนสวนป่าและออกเอกสารตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
- การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
- การอนุญาตนาไม้และของป่าเคลื่อนที่
- ให้ความรูด้ ้านการจัดการป่าชุมชน
- ให้ความรูด้ ้านการใช้ที่ดินป่าไม้
- การให้บริการอนุญาตใช้ที่ดนิ ป่าไม้
- การให้บริการด้านการอนุญาตนาไม้และของป่าเคลื่อนที่
- การตรวจสอบสิทธิทากินและออกเอกสารสิทธิ์
5. เครือข่ายการสร้างความร่วมมือ - การอนุมัติให้จัดทาโครงการที่มสี ่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าไม้
ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้โดย - การให้ความรูค้ วามเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
การมีส่วนร่วม
ป้องกันรักษาป่าไม้ และงานวิจัยด้านป่าไม้
- การเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้
- การจัดตัง้ ป่าชุมชน
- การส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6. กลุ่มผู้ประกอบการด้าน
- การให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมป่าไม้
- การให้บริการด้านการอนุญาตนาไม้และของป่าเคลื่อนที่
- การให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขัน้ ตอนการขอ
หนังสือรับรองและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของกรมป่าไม้
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
หลัก
วัฒนธรรม

ค่านิยม

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
1. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ป่าไม้ได้รับการปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
2. มีความรับผิดชอบ
3. การทางานเป็นทีม
I AM RFD มีความหมาย ดังต่อไปนี้
I : Intellectual คือ การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างชาญ
ฉลาด บนพื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การนานวัตกรรมที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางาน และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
A : Activeness คือ การปฏิบัติงานเชิงรุก หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเป้าหมาย มี
ทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์กรมป่าไม้
M : Open Mind คือ การเปิดใจกว้าง มีจิตบริการ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วน เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้บริการอย่างมี
คุณภาพ โปร่งใส และเสมอภาคต่อผูร้ ับบริการ
R : Responsibility คือ มีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตน รับผิดชอบ
ต่อผลที่มตี ่อประชาชน และกรมป่าไม้ ไม่วา่ จะอยู่ในหรือนอกหน้าที่
F : Faith
คือ การรักษาคามั่นสัญญา หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผูร้ ับงาน ต่อประชาชน และต่อหน้าที่ราชการโดย
คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
D : Development คือ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา แสวงหาความรูใ้ น
ด้านวิชาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรกรมป่าไม้
3.1) สรุปกรอบอัตรากาลังของบุคลากรกรมป่าไม้ทั้งหมด

ลาดับที่

ประเภทกลุ่มงาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

3
1
17
6
813
1,067
5
147
-

0.15
0.05
0.83
0.29
39.49
51.82
0.24
7.14
-

2,089

100

446
1,486
57

22.42
74.71
2.87

1,989

100

พนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้

5,491

100

รวม
รวมทั้งหมด

5,491
9,411

100
100

ข้าราชการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริหารต้น
บริหารสูง
อานวยการต้น
อานวยการสูง
ปฏิบัติการ-ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน-ชานาญงาน
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส
ทักษะพิเศษ

รวม
ลูกจ้างประจา
11
12
13

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง

รวม
พนักงานราชการ
14
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3.2) กรอบอัตรากาลังของข้าราชการกรมป่าไม้

ลาดับที่

ตาแหน่ง

จานวน (คน)

ร้อยละ

1
1

100
100

3
3

100
100

2

33.33

1
1
1
1
6

16.67
16.67
16.67
16.67
100

1
1

5.88
5.88

1
1
13
17

5.88
5.88
76.47
100

บริหารระดับสูง
1

อธิบดีกรมป่าไม้
รวม (คน)
บริหารระดับต้น

2

รองอธิบดีกรมป่าไม้
รวม (คน)
อานวยการระดับสูง

3
4

5

6

ผูต้ รวจราชการกรมป่าไม้
ผูอ้ านวยการ
- สานักจัดการป่าชุมชน (1)
- สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (1)
- สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (1)
- สานักส่งเสริมการปลูกป่า (1)
รวม (คน)
อานวยการระดับต้น
ผูอ้ านวยการ
- สานักบริหารกลาง (1)
- สานักแผนงานและสารสนเทศ (1)
ผูอ้ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้)
- สานักการอนุญาต (1)
- สานักจัดการที่ดินป่าไม้ (1)
- สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 (13)
รวม (คน)
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3.2) กรอบอัตรากาลังของข้าราชการกรมป่าไม้ (ต่อ)

ลาดับที่

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

ตาแหน่ง

จานวน (คน)

ระดับปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8
นักทรัพยากรบุคคล
15
นักจัดการงานทั่วไป
14
นิตกิ ร
22
นักวิชาการเงินและบัญชี
7
นักวิชาการป่าไม้
373
นักวิชาการพัสดุ
2
นักวิเทศสัมพันธ์
4
นักวิชาการเผยแพร่
4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1
รวม (คน)
463
ระดับชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
4
นักจัดการงานทั่วไป
7
นักวิชาการเงินและบัญชี
3
นักวิชาการป่าไม้
130
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4
เศรษฐกร
3
รวม (คน)
151

ร้อยละ

3.02
1.08
3.24
3.02
4.75
1.51
80.56
0.43
0.86
0.86
0.43
0.22
100
2.65
4.64
1.99
86.09
2.65
1.77
100
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3.2 กรอบอัตรากาลังของข้าราชการกรมป่าไม้ (ต่อ)

ลาดับที่

25
26

27

28
29
30
31
32
33
34

35

ตาแหน่ง

จานวน (คน)

ระดับปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ หรือ ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้
131
นักวิทยาศาสตร์
18
รวม (คน)
149
ระดับชานาญการ หรือ ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้
5
รวม (คน)
5
ระดับชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
1
นิตกิ ร
1
นักวิชาการเงินและบัญชี
1
นักวิชาการป่าไม้
11
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1
นักวิทยาศาสตร์
2
รวม (คน)
18
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการป่าไม้
5
รวม (คน)
5

ร้อยละ

87.92
12.08
100
100
100
5.56
5.56
5.56
61.11
5.56
5.56
11.11
100
100
100

10

3.2 กรอบอัตรากาลังของข้าราชการกรมป่าไม้ (ต่อ)

ลาดับที่

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

ตาแหน่ง

จานวน (คน)

ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป่าไม้
791
เจ้าพนักงานธุรการ
59
นายช่างสารวจ
45
เจ้าพนักงานพัสดุ
3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24
เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1
นายช่างศิลป์
1
นายช่างไฟฟ้า
1
นายช่างเครื่องกล
1
นายช่างภาพ
1
รวม (คน)
927
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานป่าไม้
167
รวม (คน)
167
ระดับอาวุโส
เจ้าพนักงานป่าไม้
146
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
รวม (คน)
147
รวมทั้งสิ้น (คน)
2,059

ร้อยละ

85.31
6.26
4.85
0.32
2.59
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
100
100
100
99.32
0.68
100
100
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3.2) กรอบอัตรากาลังของข้าราชการ (ตามจานวนคนครอง ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2554)
บริหาร
ลาดับที่

อายุ
อายุตัว
เฉลี่ย
อายุ
ราชการ
เฉลี่ย

1
2

ลาดับ
ที่

วุฒิ
การศึกษา

1

อานวยการ

ต้น

สูง

ต้น

สูง

57.00

60.00

52.71

56.60

ปฏิบัติ
การ
34.72

34.33

35.00 28.18

31.20

6.54

บริหาร

อานวยการ

21.30

26.47

-

ปฏิบัติ
การ
-

ชานาญ
การ
7.00

วิชาการ
ชานาญ
การพิเศษ
-

4.00

-

146.00

282.00

1.00

13.00

5.00

35.00

1.00

-

-

-

3.00

1.00

17.00

5.00

ต้น

สูง

ต้น

สูง

-

-

-

2

ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

-

-

3

ป.โท

2.00

4

ป.เอก
รวม

ชานาญ
การ
46.36

วิชาการ
ชานาญ
เชี่ยวชาญ
การพิเศษ
51.25
61.00
38.00

ทรง
คุณวุฒิ
-

ปฏิบัติ
งาน
34.82

-

6.09

ทั่วไป
ชานาญ
อาวุโส
งาน
47.41 52.45
24.83

30.91

อายุเฉลี่ย
โดยรวม

ทักษะ
พิเศษ
-

50.39

-

25.71

ทั่วไป
รวม(คน)

%

19.00

ทักษะ
พิเศษ
-

503.00

26.04

434.00

85.00

-

1,029.00

53.28

1.00

64.00

42.00

-

383.00

19.83

-

-

2.00

-

-

16.00

0.82

-

57.00

953.00

146.00

-

1,931.00

100.00

-

ทรง
คุณวุฒิ
-

ปฏิบัติ
งาน
24.00

46.00

-

-

144.00

75.00

1.00

-

6.00

7.00

181.00

439.00

128.00

เชี่ยวชาญ

ชานาญงาน

อาวุโส

453.00

32.00

-

1.00

เพศชาย
เพศหญิง

จานวน 1,615 คน
จานวน 316 คน

83.63 %
16.36 %
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3.3) กรอบอัตรากาลังของลูกจ้างประจา
ลาดับที่

กลุ่มงาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

199
1
46
205
1
2
11
1
466

9.66
0.05
2.23
9.95
0.05
0.10
0.53
0.05
22.61

1
88
31
62
2
4
4
2
6
978
355
1,533

0.05
4.27
1.50
3.01
0.10
0.19
0.19
0.10
0.29
47.45
17.22
74.38

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พนักงานทั่วไประดับ บ 1
คนสวน ระดับ บ1
พนักงานสถานที่ ระดับ บ1
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1
ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ระดับ บ2/หัวหน้า
พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ บ1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ บ1
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ1
รวม (คน)
กลุ่มงานสนับสนุน
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส1
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส2
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
พนักงานประจาห้องทดลอง ระดับ ส1
พนักงานประจาห้องปฏิบตั ิการ ระดับ ส1
พนักงานสวนป่า ระดับ ส1
พนักงานสวนป่า ระดับ ส2
พนักงานพิทักษ์ปา่ ระดับ ส1
พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส1
รวม (คน)
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3.3 กรอบอัตรากาลังของลูกจ้างประจา (ต่อ)
ลาดับที่

กลุ่มงาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

กลุ่มงานช่าง
20
21
22
23
24
25
26

ผู้ช่วยช่างไม้ระดับ ช1
ช่างไม้ระดับ ช2
ช่างเครื่องมือกลระดับ ช1
ช่างซ่อมบารุงระดับ ช2
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาระดับ ช1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักระดับ ช1

รวม (คน)
รวมทั้งหมด (คน)

ลาดับที่
1
2
3

กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
รวม
ร้อยละ

อายุเฉลี่ย
อายุตัว
อายุ
ราชการ
50.25
22.62
51.60
25.71
52.90
27.08
51.58
25.14

7
3
3
1
33
13
2
62
2,061

ต่ากว่า
ป.ตรี
441
1,460
62
1,963
95.25

0.34
0.15
0.15
0.05
1.60
0.63
0.10
3.01
100.00
วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

22
74
96

2
2

-

4.65

0.10

-
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3.4 กรอบอัตรากาลังของพนักงานราชการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สายงาน/ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ช่างเขียนแผนที่
ช่างสารวจ
คนงาน
คนงานเพาะชา
คนงานห้องทดลอง
คนงานเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่เผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดดี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
พนักงานเพาะชา
ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ช่างเทคนิค
ช่างไฟฟ้า

จานวน (คน)
339
2
24
149
24
3
50
104
56
99
2
306
15
77
1,714
427
565
262
19
15
3
3
42
513
13
3
3
2
1
8

เพศ
ชาย (คน)

หญิง (คน)

336
2
23
83
14
33
74
5
12
228
1
22
1,666
88
427
29
3
5
2
8
210
8
3
3
2
1
8

3
1
66
10
3
17
30
51
87
2
78
14
55
48
339
138
233
16
10
3
1
34
303
5
-
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ลาดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

สายงาน/ ตาแหน่ง
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ช่างภาพ
ช่างโยธา
ช่างศิลป์
ช่างสารวจ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างสารวจ
นิติกร
บุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการอัดสาเนา

รวม

จานวน (คน)
4
2
3
3
92
3
19
134
199
2
12
1
6
2
3
52
3
389
2
38
741
5
14
4
1
1

6,578
ร้อยละ

อายุตัวเฉลี่ย (ปี)
อายุราชการเฉลี่ย (ปี)

เพศ
ชาย (คน)

หญิง (คน)

4
1
3
2
88
1
48
70
1
3
6
2
3
31
210
2
13
720
5
14
4
1
-

1
1
4
2
19
86
129
1
9
1
21
3
179
25
21
1

4,528
68.84
43
5 ปี 5 เดือน

2,050
31.16
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สายงาน/ตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ช่างเขียนแผนที่
ช่างสารวจ
คนงาน
คนงานเพาะชา
คนงานห้องทดลอง
คนงานเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่เผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่พมิ พ์ดีด
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
พนักงานเพาะชา
ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ช่างเทคนิค

ต่ากว่า ป.ตรี
339
2
24
149
24
3
50
104
56
99
2
306
15
77
1,714
427
262
19
3
513
13
3
3
2
1

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
565
15
3
42
-

ป.เอก
-
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ลาดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

สายงาน/ตาแหน่ง
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ช่างภาพ
ช่างโยธา
ช่างศิลป์
ช่างสารวจ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างสารวจ
นิตกิ ร
บุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการอัดสาเนา

รวม
ร้อยละ

ต่ากว่า ป.ตรี
8
4
2
3
3
92
1
6
2
3
389
2
741
5
14
4
1
1
5,491
83.48

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
3
19
134
199
2
12
52
3
38
1,087
16.52
-

ป.เอก
-
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3.5) ข้อกาหนดพิเศษด้านการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ กรมป่าไม้ได้ออกระเบียบ และคาสั่งเพื่อระบุข้อกาหนด
พิเศษในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2545
2. คาสั่งกรมป่าไม้ที่ 525/ 2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ
การบารุงรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
3. คาสั่งกรมป่าไม้ที่ 526/ 2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง มอบอานาจการ
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่พกอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนติดตัว
4. คาสั่งกรมป่าไม้ที่ 527/ 2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง มอบอานาจการ
อนุมัตใิ ห้หน่วยงานใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฝึกซ้อมยิง
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(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี

อุปกรณ์

1.เทคโนโลยีข้อมูล (Information Technology)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมป่าไม้
- ระบบฐานข้อมูล
- ระบบปฏิบัติการภูมิศาสตร์สนเทศ (GIS)
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบ DPIS / ระบบ GFMIS
2.เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์
- อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) อินทราเน็ต (Intranet) อินเทอร์เน็ต (Internet)
- ตู้ ปณ. 161
- VDO conference
- e-Petition (ระบบการรับเรื่องร้องเรียน)
- eqso (ระบบสื่อสารวิทยุผา่ น Internet)
- ระบบโทรศัพท์ / โทรสาร/ โทรศัพท์เคลื่อนที่
1. อุปกรณ์สานักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (P.C./Notebook) / Scanner/
เครื่องโทรศัพท์สานักงาน / เครื่องโทรสาร / โสตทัศนูปกรณ์ / กล้องถ่ายรูป / กล้อง
ถ่ายวีดโิ อ เป็นต้น
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Lan Workstation)
3. เครื่อง Terminal สาหรับการเรียกรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS
4. อุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์มอื ถือ เป็นต้น
5. เครื่องจับพิกัดดาวเทียม (GPS)
6. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานศึกษาวิจัย
ด้านป่าไม้
7. เครื่องแปรรูปไม้
8. ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถตู้ /รถยนต์ขนาด 1 ตัน (รถปิกอัพ 4 ประตู)/ เรือ เป็นต้น
9. ยานพาหนะ และเครื่องมือดับไฟป่า
10. อาวุธปืน
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(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (ต่อ)
สิ่งอานวยความ
สะดวก
(สถานที่ให้บริการ
สถานที่ทางาน)

1. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา
2. สวนป่าเพื่อการท่องเที่ยว
3. ศูนย์เพาะชากล้าไม้
4. สถานีเพาะชากล้าไม้
5. ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าประจาทุกส่วนภูมภิ าค
6. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่ 1-15
7. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
8. ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย
9. ศูนย์เรียนรู้
10. ศูนย์บริการประชาชน
11. ส่วนฝึกอบรม
12. ลานจอดอากาศยาน
13. สถานที่จอดรถยนต์
14. ห้องสมุด (ใช้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
15. ห้องประชุม
16. โรงอาหาร
17. สวนพักผ่อน
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(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญในการส่งมอบงานบริการหลักของกรมป่าไม้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกาหนด ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวมทั้ง
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อกาหนด ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
3. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.
2535 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกาหนด ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง

4. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ.2545 รวมทั้งพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อกาหนด
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา สาระสาคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ควบคุมการทาไม้ การเก็บหาของป่า การทาไม้หวงห้าม ตราประทับไม้
การนาไม้และของป่าเคลื่อนที่ การควบคุมไม้ในลาน้า การควบคุมการ
แปรรูปไม้ การแผ้วถางป่า การดาเนินการเกี่ยวกับไม้และ
อุตสาหกรรมไม้
การกาหนดป่าสงวนแห่งชาติ การควบคุม รักษาป่าสงวนแห่งชาติ
การอนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้

การรับรองและคุม้ ครองสิทธิ การขึ้นทะเบียนสวนป่า การนาไม้จากการ
ทาสวนป่าเคลื่อนที่ การแปรรูปไม้จากสวนป่า การทาไม้หวงห้ามที่ได้
จากการปลูกสร้างสวนป่า เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มกี ารปลูกสร้าง
สวนป่า ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และผลิตไม้เพื่อเป็น
สินค้า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และให้ผทู้ ี่จะทาการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั่นใจ
ในสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่า
ควบคุมการมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง และการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การอนุญาตให้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเพิ่ม
มาตรการในการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายป่า
ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
ที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต

หมายเหตุ : กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานอื่น ที่ไม่เป็น
การบังคับกับส่วนราชการทั่วไป หรือ ออกโดยส่วนราชการเอง ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่สาคัญที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตาม
(ส านั ก งาน ก.พ.ร..วิ ธีสื บค้ น วั ส ดุ ส ารสนเทศ.[ออนไลน์ ].เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.rayong.go.th/Strategy/PMQA_16/
data/2552/PMQAbook1/RnD_technique_manual/Intro_p01-09.pdf. (วันที่คน้ ข้อมูล: 9 กันยายน 2554).
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ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ
(6) โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดขี องกรมป่าไม้

โครงสร้างการบริหารงานภายใน
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วิธีการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมป่าไม้มแี นวทางการกากับดูแลองค์การที่ดี ดังนี้
1) มีระบบการกากับดูแลและแบ่งส่วนภารกิจในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) มีกลุ่มตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ขึ้นตรง
ต่อรองอธิบดีกรมป่าไม้
3) ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่น
ของกรมป่าไม้
4) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552
5) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมป่าไม้
6) ดาเนินการจัดทามาตรการ/ โครงการภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง 4 ด้าน
ในทุกสานัก/กลุ่ม
7) จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
8) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทามาตรการลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และมีการดาเนินการตามแผนและมาตรการที่กาหนด
9) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม/ โครงการของกรมป่าไม้
10) จัดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และกาหนดวิธีการ/ ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียนที่
ชัดเจน
11) กาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับปัจจัยความสาเร็จของนโยบาย เป้าประสงค์ของ
กรมป่าไม้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
12) ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน / นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13) มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
14) มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนวัฒนธรรมองค์การของกรมป่าไม้
15) มีการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
1. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พชื

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
-ป้องกันปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ปา่ และพืน้ ที่ปา่ ไม้
อื่นๆ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้
พ.ศ. 2484
2. กรมทรัพยากรทาง -ป้องกันปราบปรามการ
ทะเลและชายฝั่ง
กระทาผิดกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ในเขตพื้นที่ปา่
สงวนแห่งชาติปา่ ชายเลน
และพืน้ ที่ปา่ ไม้ตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ. 2484

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
-ปกป้องและปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ บริเวณพื้นที่ปา่ ที่เป็นเขต
ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ปา่

3. หน่วยงานราชการ
กลางในส่วนภูมิภาค
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 113 และสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา

- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อกาหนด ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกาหนด ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกาหนด ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ติดตาม ควบคุม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ทุกขัน้ ตอน
- สนับสนุนข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็น
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
-ป้องกันปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมาย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกป่าในพืน้ ที่ดนิ ของรัฐและ
การปลูกสวนป่าในทีด่ ิน
เอกชน

-ปกป้องและปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ บริเวณพื้นที่ปา่ ชายเลนที่
เป็นเขตติดต่อกับแนวเขตป่า
สงวนแห่งชาติและพืน้ ที่ปา่ ไม้
ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- จดหมายข่าว/ข่าว
ประชาสัมพันธ์
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้(ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงานราชการ
กลางในส่วนภูมิภาค
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 113 และสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา
(ต่อ)
4. องค์การทาง
ศาสนา

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
-ตรวจสอบคาขอและ
ตรวจสอบสถานที่ เพือ่
ประกอบการพิจารณาขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวข้องพ.ศ. 2535 ต่อ
นายทะเบียน
- ศูนย์ประสานงานป่าไม้
- ร่วมมือในการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้
- ประสานงานระหว่าง
พระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่ปา่ ไม้
เพื่อแนะนาในการเข้าร่วม
โครงการ

5. องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนตาบล)

- องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินการร่วมกับ
กรมป่าไม้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกาหนด ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง

จัดทาโครงการส่งเสริมให้วัดหรือ
สานักสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ ซึ่ง
เป็นโครงการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยใช้
อานาจตามความในมาตรา 19
แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 โดยพระสงฆ์อยูใ่ น
เขตโครงการได้ในฐานะเป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โดยกรมป่าไม้ดาเนินการถ่ายโอน
ภารกิจส่งเสริมอาสาพัฒนาป่า
ชุมชนให้แก่ อปท.ซึ่งภารกิจที่
กรมป่าไม้โอนให้ อปท.
ดาเนินการบางขั้นตอนและ
กรมป่าไม้ยงั ต้องดาเนินการ
บางส่วนอยูโ่ ดยแบ่งแยกอานาจ
หน้าที่และขั้นตอน / วิธีปฏิบตั ิ
ระหว่างรัฐกับ อปท.

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง

- หนังสือราชการ
- จัดอบรมให้ความรู้
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้(ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
6. สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
- กันพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ
ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก.
กลับคืนกรมป่าไม้

7. กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทา
ผิดด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- การรับมอบและเก็บรักษาไม้
ของกลางจากการจับกุม
ดาเนินคดี
- ร่วมปราบปรามและจับกุม
ดาเนินคดีผกู้ ระทาผิดตาม ตาม
 พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.
2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507
 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.
2535
 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545
- การร่วมตรวจสอบชนิด
และปริมาตรไม้ตา่ งประเทศ
ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
- ดาเนินการตรวจสอบการ
นาเข้าเลือ่ ยโซ่ยนต์
- ตรวจสอบการนาไม้
ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้สง่
ออกไปนอกราชอาณาจักร

8.กรมศุลกากร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้
กับสานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2538 ดาเนินการกันออก
พืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติทไ่ี ม่สมควรจะ
นาไปปฏิรูปที่ดนิ
กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานเก็บ
รักษาไม้ของกลางจนกว่าคดีจะ
ถึงที่สุด หรือมีคาสั่งให้คืนของ
กลาง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง

- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กรมศุลกากรกับกรมป่าไม้
- ดาเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อย
โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4
- ดาเนินการตามระเบียบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือ
รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้(ต่อ)
ส่วนราชการ /
บทบาทหน้าที่
อองค์กบตั ริร่วมกัน
องค์2.
กรทีความท้
่เกี่ยวข้อง าทายต่
ในการปฏิ
9. กรมที่ดนิ

- การขีดเขตพืน้ ที่ปา่ สงวน
แห่งชาติ
- การรับรองแนวเขต
- การระวังชีแ้ นวเขต

10. สานักงาน
กรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (กปร.)

- จัดทาแผนแม่บทในการ
พัฒนาตามโครงการ
พระราชดาริ

11. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

- ร่วมกันปฏิบัตงิ านด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ระบบ
ชลประทาน

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
บันทึกข้อตกลง พ.ศ. 2534
กรมป่าไม้รับผิดชอบการขีดเขต
การรับรองแนวเขต และการ
ระวังชีแ้ นวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กรณีท่ดี ินที่จะดาเนินการออก
หนังสือสาคัญมีพ้ืนทีต่ ิดกับ
หรืออยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
การทางานเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชดาริ

การทางานเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชดาริ

12. กระทรวงการ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การทางานเชิงบูรณาการของ
พัฒนาสังคมและความ ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
มั่นคงของมนุษย์
พระราชดาริ ตามเกณฑ์ความ โครงการพระราชดาริ
จาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้(ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
13. สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
- ร่วมกันกาหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
- ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อประเมินผลตามหลัก
วิชาการและนาส่งข้อมูล
ประเมินผลให้สานัก
งบประมาณและหน่วยงาน
- สนับสนุนงบประมาณการ
วิจัย และติดตามประเมินผล
การดาเนินการวิจยั
14. ศูนย์ประสานงาน - รับคาขอ ตรวจสอบเอกสาร
ป่าไม้
เบื้องต้น
- ตรวจสอบความถูกต้องและ
ชนิดของไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้
- เสนอความเห็นไปยัง
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
15. จังหวัดท้องที่
- ประสานงานการปราบปราม
การกระทาผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กรมป่าไม้
- ร่วมตรวจสอบการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ การขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่
ยนต์ กับสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- ร่วมกาหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
- ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ข้อมูลงานวิจยั

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- ประชุม / สัมมนา
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง

-ดาเนินการตามระเบียบ
กรมป่าไม้ ว่าด้วยการออก
หนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2552

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง

- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507
- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้(ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
16. อาเภอท้องที่

17. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัด

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
-รับคาขอขึน้ ทะเบียนสวนป่า
ตรวจสอบเอกสาร เบือ้ งต้น
-แก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งใน
ระดับพื้นที่
-ประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูล
ความรู้ ประสานงานกับ
ประชาชนและหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น
- ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต ในการ
อนุญาต ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
การทาไม้สัก ไม้ยาง การขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
-ตรวจสอบคาขอตรวจสอบ
สถานที่ เพือ่ เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา
-สาเนาเรื่องราวการพิจารณา
ส่งให้ สานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้
-ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต ในการ
อนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
การทาไม้สัก ไม้ยาง การขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507
- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม

- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507
- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้ (ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
17. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัด (ต่อ)

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
- ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับ
ขึน้ ทะเบียนสวนป่าและการ
ดาเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า
พ.ศ. 2535 ต่อนายทะเบียน

18. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

- ดาเนินการตรวจสอบประวัติ
ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปร
รูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลตาม
พระราชบัญญัติปา่ ไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา
49 (2)
- ดาเนินการตรวจสอบประวัติ
ผู้ขอรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545 มาตรา 5
- ดาเนินการตรวจสอบประวัติ
ผู้ขอรับอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม
- ขอทราบผลคดี
- ดาเนินการตรวจสอบประวัติ
ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปร
รูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลตาม
พระราชบัญญัติปา่ ไม้พุทธศักราช
2484 มาตรา 49 (3)
- ดาเนินการตรวจสอบประวัติผู้
ขอรับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 5

19. กรมบังคับคดี

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507
- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม

-ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติปา่ ไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา
49 (3)
- ดาเนินการตรวจสอบประวัติ
ผู้ขอรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545 มาตรา 5

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้(ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
20. กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

21. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

บทบาทหน้าที่
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ -ดาเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ขออนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูป ที่ กษ 0702.03/5108
ไม้โดยใช้เครื่องจักร
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
- กฎหมายผังเมือง

- ดาเนินการตรวจสอบอาคาร
โรงงานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5
แรงม้า)
- ตรวจสอบเครื่องจักร
- พิจารณาตั้งโรงงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
22. กลุ่มผู้ประกอบการ -การพิจารณาอนุญาต
ด้านอุตสาหกรรมไม้ ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ไม้ทุกประเภท
-ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกิจการ
ด้านอุตสาหกรรมไม้
- ประสานงานระหว่าง
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรกับ
กลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไม้ เพื่อเชื่อมโยง
การจาหน่ายผลผลิต

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
-ดาเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ - หนังสือราชการ
ที่ กษ0702.03/5108
- โทรศัพท์
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 - โทรสาร
- ดาเนินการตามนัยมติ
- ติดต่อประสานงาน
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
โดยตรง
มกราคม 2537
- การประชุม

-การปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตอุตสาหกรรมไม้
-ไม่มีการกาหนดข้อกาหนด
ร่วมกันไว้

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- Internet
- ป้ายประชาสัมพันธ์
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2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(8) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกรมป่าไม้
ประเภทการ
แข่งขัน
การแข่งขัน
ภายในประเทศ

ประเด็นการแข่งขัน

คู่แข่ง

ผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ

- การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีการจัดตัง้ ศูนย์บริการ
ร่วมที่สามารถให้บริการใน
การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานได้
มิใช่เป็นเพียงศูนย์บริการ
ร่วมที่เพียงแค่ให้
คาปรึกษา หรือรับเรื่อง
แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ แต่กรณีการ
ขออนุญาตโรงงานแปรรูป
ไม้โดยใช้เครื่องจักรจาก
กรมป่าไม้ ผู้ประกอบการ
จะต้องได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนทางกรมป่าไม้จึงจะ
สามารถออกใบอนุญาตได้

- มีกฎหมายรองรับในการ
ปฏิบัตงิ าน
- มีหน่วยงานครอบคลุม
พื้นที่ทั่วทุกภูมภิ าคใน
ประเทศไทย
- มีแผนแม่บท แผน
ยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
- มีแนวพระราชดาริ มี
กฎหมาย และพันธะ
สัญญาระหว่างประเทศที่
เอื้อต่อการฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการปลูกป่า
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(8) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ประเภทการ
แข่งขัน
การแข่งขัน
ภายในประเทศ

การแข่งขัน
ภายในประเทศ

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ประเด็นการแข่งขัน

คู่แข่ง

- การอนุรักษ์ ป้องกัน
รักษาป่าไม้
- การส่งเสริมการปลูก
และฟื้นฟูป่าไม้ในทุก
รูปแบบ

- องค์กรภาคเอกชน
- กรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ปา่ และ
พันธุ์พืช
- กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
- งานวิจยั และความ - สถาบันการศึกษา
เป็นเลิศด้านวิชาการ
- สานักงาน
- การเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ
การบริหารจัดการและ ส่งเสริมการวิจยั
การใช้ประโยชน์
แห่งชาติ
ทรัพยากรป่าไม้
- ภาคอุตสาหกรรมไม้
- กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
- กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
- งานวิจัยและความเป็น - สถาบันการศึกษา
เลิศด้านวิชาการป่าไม้
- สถาบันวิจยั ใน
- การเพิ่มศักยภาพการ ต่างประเทศ
บริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
(การปลูก การจัดการ
การใช้ประโยชน์และ
เทคโนโลยีต่างๆ ด้าน
ป่าไม้)

ผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง
- สถิติพ้นื ที่ปา่ บุกรุก
จานวน 22,813.33 ไร่
(ข้อมูลรอบ 9 เดือน)
- จานวนพืน้ ที่ปา่ ปลูก
จานวน 6,373 ไร่
(ข้อมูลรอบ 12 เดือน)
- วัตถุดิบได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์
- กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบยัง
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
- ฐานข้อมูลงานวิจัย และ
ค่า Impact factor จาก
ฐานข้อมูลทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
- ฐานข้อมูลงานวิจัย
และค่า Impact factor
จากฐานข้อมูลทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ
- หน่วยงานต่างๆ ให้
ความร่วมมือและให้
การสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
- มีระเบียบ
กฎหมายที่
เอือ้ อานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
- มีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยที่ช่วยดาเนิน
งานวิจยั ได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
- มีระเบียบ กฎหมายที่
เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัตงิ าน
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ช่วยดาเนินงานวิจัยได้
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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(9) ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมป่าไม้
ปัจจัยแต่ละด้าน
1. ปัจจัยภายใน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายไม่เอื้อต่อแนวทางการส่งเสริมการ
ปลูกป่า (เช่น พรบ. สวนป่า )
- ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- บุคลากรไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและโครงสร้างขององค์กร
- บุคลากรขาดการพัฒนาองค์ความรูใ้ นด้านใหม่ๆ และด้านทักษะการส่งเสริม
- บุคลากรขาดขวัญ กาลังใจ และความมัน่ คงในหน้าที่การปฏิบัติงาน
- งบประมาณที่ไ ด้รับไม่เพียงพอ ไม่ต่อ เนื่องสม่ าเสมอในบางกิจกรรม และไม่
สอดคล้องกับภารกิจทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- กฎระเบียบไม่ชัดเจน และล้าสมัย
- ระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่ได้รับการจัดเก็บเข้าระบบอย่างเป็น
หมวดหมู่
- ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และขาดการส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
-การวิจัยไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการใน
สถานการณ์เร่งด่วน
- ไม่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาหรับรองรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ทีจ่ ะเกษียณอายุ หรือ ลาออก
- ขาดแคลนบุคลากรด้าน สถิติ คอมพิวเตอร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ เนือ่ งจาก
บุคลากร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการป่าไม้
- มีฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน เช่นแผนที่ปา่ ไม้/ แนวเขตป่า
- ผู้ปฏิบัติไม่สามารถประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเครือข่าย เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการดาเนินการ
- ยังไม่มีการจัดทา unit cost ที่เป็นมาตรฐาน
- เครื่องมือ / อุปกรณ์ เกือบ 80% มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี
- ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องมือ / อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย
- ไม่มนี โยบายที่ชดั เจนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และ
ดาเนินการด้านป่าไม้
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(9) ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ปัจจัยแต่ละด้าน
2. ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
- พื้นที่การปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูบางส่วนมีการทับซ้อนกับการใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานอื่นๆ เช่น สปก. / นิคมต่างๆ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช โดยเฉพาะพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ เป็นต้น
- นโยบายในการฟื้นฟูปา่ ไม้ และนโยบายการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปา่ ไม้ถูก
แทรกแซงจากนักการเมือง และผู้มอี ิทธิพล
- ขาดการกาหนดเป้าหมายร่วมกันในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจในพืน้ ที่เอกชน
- ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทาให้การทางานไม่ตอ่ เนื่อง
- การบริหารจัดการไม่มีความมั่นคง ไม่มีแผนแม่บทชัดเจน ปรับเปลี่ยนตามกระแส
-สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ มีกฎระเบียบ ขั้นตอนมาก
และใช้เวลาในการพิจารณาโครงการวิจัยล่วงหน้านานเกินไป
- สานักงบประมาณไม่มีการปรับปรุงอัตราต่อหน่วยการผลิต (Unit cost) ของการ
ปลูกและบารุงรักษาแปลงทดลองตลอดจนแปลงปลูกป่าต่างๆ ให้เป็นไปตามความ
เป็นจริง
- นโยบายส่งเสริมพืชเกษตร เช่น ยางพารา พืชพลังงานทดแทนทาให้มีการบุกรุก
ป่ามากขึ้น
- มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ป่าไม้ ที่มีผลต่อการบุกรุกป่า
เช่น สปก. /พรบ. จัดการที่ดนิ สงวนหวงห้ามของรัฐ (เพือ่ รองรับโฉนดชุมชน)
เป็นต้น
- ประชาชนขาดความไว้วางใจ / เชื่อถือต่อเจ้าหน้าที่และองค์กร
- การแบ่งบทบาท ภารกิจ และพืน้ ที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
ชัดเจน
- ขาดการดาเนินการแบบมีสว่ นร่วมจากประชาชน
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(10) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
รายงานประจาเดือนและประจาปีของหน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์
ผลงานวิจัย
การสารวจ
ห้องสมุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(11) ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
- กรณีขอ้ มูลอยู่ในห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาได้ยาก และต้องใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน
- กรณีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ ข้อมูลไม่ลงรายละเอียดมากทาให้ไม่สามารถได้ขอ้ มูลเชิงลึก
- ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อจากัดทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความทันสมัยของข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน
- ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้เว็บไซต์
ข้อมูลด้านการสารวจและวิจัยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางวิชาการไม่เอื้อประโยชน์เชิงรุกต่อ

สาธารณะชน
ข้อมูลรายงานประจาเดือนและประจาปีของหน่วยงานคู่แข่งหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดให้หน่วยงานอื่นทราบ

38

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทาย
ตามพันธกิจ

ความท้าทาย
ด้านปฏิบัติการ

สิ่งที่ท้าทาย
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ดูแล
ป้องกัน และ รักษาพื้นที่ป่าไม้
2. พืน้ ที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมอี ัตราการอยู่รอดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. จานวนชนิดและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ที่อยู่ในระดับ
อันตรายได้รับการดูแลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการกาหนดเขตและการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มี
ความสาคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
5. ชุ มชนเป้ าหมายสามารถน าองค์ ความรู้ ไปใช้ ในการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการป่าไม้ รวมทั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในการตรวจ
พิสูจน์และรับรองชนิดและคุณภาพไม้ของประเทศไทย
1. มีระบบการติดตามและการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วาม
รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. การนาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้
5. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน
6. การบูรณาการแผนงานกับงบประมาณให้สอดคล้องกัน
7. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งและ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
8. จัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้สานักในส่วนกลางทราบอย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง
9. มีการประสานการทางานระหว่างหน่วยงานไตรภาคี ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทาย
ด้านปฏิบัติการ
(ต่อ)
ความท้าทาย
ด้านทรัพยากร
บุคคล

สิ่งที่ท้าทาย
10. ผลักดันให้มกี ารซื้อขาย Carbon Credit อย่างเป็นรูปธรรม
11. ส่งเจ้าหน้าที่เร่งทาความเข้าใจกับชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการด้านไฟป่า เพื่อให้การส่งมอบโอนภารกิจควบคุมไฟป่าบรรลุผลสาเร็จ
1. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรให้เอือ้ ต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็น Knowledge Worker เพื่อพัฒนากรมป่าไม้ ไปสู่องค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง (HPO)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมขององค์กร ให้แก่ บุคลากรกรมป่าไม้
เพื่อนาไปสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป ภายใต้ค่านิยม I AM RFD
4. การประเมินบุคคลตาม Competency
5. การปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความ
เป็นมืออาชีพ (Professional) ให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้
6. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนองค์
ความรูแ้ บบสหวิทยาและสามารถใช้ระบบไอทีได้
7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทางานโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โปร่งใส มีวินัยและพร้อมรับผิดชอบ
8. บุคลากรในกรมป่าไม้มคี วามพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
9. การนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้ให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร ให้สามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนองค์ความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
(13) แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกรมป่าไม้เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
- ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่มีการกาหนด
เป้าประสงค์ ยุ ทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ความสาเร็จ เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน โดยมี ส่วนติดตามและ
ประเมินผล สานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้ตดิ ตามความก้าวหน้าและผลสาเร็จในการดาเนินงาน เป็นราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและมาตรฐาน เพื่อรายงานผู้บริหาร และสานัก /
กอง เจ้าของกิจกรรมได้พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน
- การนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ ในการปรับปรุง
พัฒนา และบูรณาการ เพื่อสร้างระบบในการปฏิบัติราชการให้มปี ระสิทธิภาพ และต่อเนื่องยิ่งขึน้
- การจัดทาแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้แบบบูรณาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- การควบคุมภายใน เพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงของส่วนราชการ และป้องกันความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของกรมป่าไม้
- การกาหนดมาตรการ /โครงการการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ภายใต้นโยบายหลัก 4 ด้าน เพื่อตอบสนองพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
- การจัดการฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
- การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร
- การทางานเชิงรุกและการทางานเป็นทีมรวมทั้งมีการจัดระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(14) แนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกรมป่าไม้
ความสาคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และมุ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยได้กาหนดแผนการจัดการความรู้กรมป่าไม้ประจาปีไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและบริหารความรู้ในองค์กร
- จัดทา Website Forest KM เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้
- จัดทาช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Website gotoKnow.org.th และ Web Blog ของหน่วยงาน
ภายในกรมป่าไม้
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- กาหนดให้ทุกสานัก /กลุ่ม ในกรมป่าไม้จัดทาแผนจัดการความรู้ภายในสานัก และสาหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมป่าไม้ได้จ้ดทาแผนจัดการความรู้ในระดับกรมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่
(1) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากป่าชุมชน รับผิดชอบโดย สานักจัดการป่าชุมชน
(2) บทบาทและองค์ความรู้ที่จาเป็นในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
รับผิดชอบโดย สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
(3) เทคนิค การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม รับผิดชอบโดย
สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

