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รายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ
กรมป่าไม้
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1. ลักษณะองค์กร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เพื่อจัดวางโครงการทําไม้ และเพื่อให้ป่าไม้อํานวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
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 กําหนดให้กรมป่าไม้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษา ส่งเสริม
ทํานุบํารุงป่า และดําเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 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 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 63 ก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2551 กําหนดให้กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษา ส่งเสริมทํานุบํารุงป่า
และดําเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับ
ป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือ
ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของกรมป่าไม้
1.1 พันธกิจ
1) การป้องกันรักษาป่า
2) จัดการที่ดินป่าไม้
3) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
4) ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
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5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่นๆ
6) พัฒนาการอนุญาต และการบริการ
7) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง
1.2 อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1) ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก การทํ า ลายป่ า และการกระทํ า ผิ ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่า
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าและ
ระบบนิเวศ
3) ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจใน
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) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาต
ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่เกี่ยวข้องกับไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1.3 แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
1. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกป่า

2. เกษตรกร/องค์กร/ หน่วยงานที่ยื่น
ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

3. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน

4. หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงาน
ภาคเอกชน/ ภาคประชาชน/ องค์กร
ทางศาสนา

แนวทางและวิธีการให้บริการ
- สนับสนุนเงินและกล้าไม้เพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้โตเร็วและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการป่าไม้และให้คําปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน
- การให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้
- การให้บริการจําหน่ายเมล็ดไม้
- การรับขึ้นทะเบียนและออกเอกสารตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการป่าไม้และให้คําปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน
- ให้คําปรึกษาและสอบถามปัญหาหลังการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
- การให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้
- การให้บริการจําหน่ายเมล็ดไม้
- การให้คําแนะนําและบริการด้านการบริหารจัดการป่าไม้
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการป่าไม้และคําปรึกษาทางด้านการจัดการและการตลาดไม้
- ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านการป่าไม้ทุกด้าน
- การให้คําแนะนํา/ คําปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน และให้ข้อมูลด้านการบริการกล้าไม้
- แนะนําการเพาะเมล็ด ปลูก บํารุงรักษาต้นไม้
- การให้คําแนะนํา/ คําปรึกษาด้านการป่าไม้ทุกด้าน และให้ข้อมูลด้านการบริการกล้าไม้
- แนะนําการเพาะเมล็ด ปลูก บํารุงรักษาต้นไม้
- บริการแจกจ่ายกล้าไม้
- ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านการป่าไม้ทุกด้าน
- เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ป้องกันรักษาป่าไม้ และงานวิจัยด้านป่าไม้
- การตรวจพิสูจน์ รับรองชนิด และคุณภาพไม้
- การให้คําปรึกษา ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้
- การให้บริการข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการป่าไม้
- การให้บริการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าและออกเอกสารตาม พ.ร.บ. สวน
ป่า พ.ศ. 2535
- การส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
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1.3 แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
5. หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงาน
ภาคเอกชน/ ภาคประชาชน/ องค์กร
ทางศาสนา (ต่อ)

แนวทางและวิธีการให้บริการ

- การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
- การอนุญาตนําไม้และของป่าเคลื่อนที่
- ให้ความรู้ด้านการจัดการป่าชุมชน
- ให้ความรู้ด้านการใช้ที่ดินป่าไม้
- การให้บริการอนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้
- การให้บริการด้านการอนุญาตนําไม้และของป่าเคลื่อนที่
- การตรวจสอบสิทธิทํากินและออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ภาคประชาชน
- การสร้างพื้นที่สีเขียว และพื้นที่นันทนาการในรูปแบบสวนสาธารณะ
6. เครือข่ายการสร้างความร่วมมือใน - การอนุมัติให้จัดทําโครงการที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าไม้
การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้โดยการมี - การให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน
ส่วนร่วม
รักษาป่าไม้ และงานวิจัยด้านป่าไม้
- การเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้
- การจัดตั้งป่าชุมชน
- การส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7. กลุ่มผู้ประกอบการด้าน
- การให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมป่าไม้
- การให้บริการด้านการอนุญาตนําไม้และของป่าเคลื่อนที่
- การออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร
- การให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน การขอหนังสือรับรองและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ประชาชนในพื้นที่ที่มีการดําเนิน
- การให้บริการกล้าไม้
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหาร
- ให้คําแนะนําและบริการทางวิชาการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ท้องถิ่น
จัดการป่าไม้ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ - การสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการในรูปแบบสวนสาธารณะประจําหมู่บ้าน/ตําบล
และประชาชนทั่วไป
- ข้อมูล/ งานวิจัยวิชาการป่าไม้เกี่ยวกับป่าไม้ท้องถิ่น
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(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของกรมป่าไม้
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
หลัก
วัฒนธรรม

ค่านิยม

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
1. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ได้รับการปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
2. มีความรับผิดชอบ
3. การทํางานเป็นทีม
I AM RFD มีความหมาย ดังต่อไปนี้
I : Intellectual คือ การปฏิบตั ิงานอย่างชาญฉลาด หมายถึง ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างชาญ
ฉลาด บนพื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การนํานวัตกรรมที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางาน และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
A : Activeness คือ การปฏิบตั ิงานเชิงรุก หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเป้าหมาย มี
ทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์กรมป่าไม้
M : Open Mind คือ การเปิดใจกว้าง มีจิตบริการ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้บริการอย่างมี
คุณภาพ โปร่งใส และเสมอภาคต่อผู้รับบริการ
R : Responsibility คือ มีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และรับผิดชอบต่อผลการกระทําของตน รับผิดชอบ
ต่อผลที่มีต่อประชาชน และกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกหน้าที่
F : Faith
คือ การรักษาคํามั่นสัญญา หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้รับงาน ต่อประชาชน และต่อหน้าทีร่ าชการโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
D : Development คือ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา แสวงหาความรู้ใน
ด้านวิชาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรกรมป่าไม้
3.1) สรุปกรอบอัตรากําลังของบุคลากรกรมป่าไม้ทั้งหมด

ลําดับที่

ประเภทกลุ่มงาน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

3
1
17
6
824
1,044
5
147
-

0.15
0.05
0.83
0.29
40.25
51.10
0.24
7.18
-

2,047

100

265
1,591
56

13.86
83.21
2.93

1,912

100

พนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้

6,897

100

รวม
รวมทั้งหมด

6,897
10,856

100
100

ข้าราชการ
1
2
3
4
5
8
9
12
13

บริหารต้น
บริหารสูง
อํานวยการต้น
อํานวยการสูง
ปฏิบัติการ-ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส
ทักษะพิเศษ

รวม
ลูกจ้างประจํา
14
15
16

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง

รวม
พนักงานราชการ
17
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3.2) กรอบอัตรากําลังของข้าราชการกรมป่าไม้

ลําดับที่

ตําแหน่ง

จํานวน (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)
อํานวยการระดับสูง

3
4

5

6

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ผู้อํานวยการ
- สํานักจัดการป่าชุมชน (1)
- สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (1)
- สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (1)
- สํานักส่งเสริมการปลูกป่า (1)
รวม (คน)
อํานวยการระดับต้น
ผู้อํานวยการ
- สํานักบริหารกลาง (1)
- สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1)
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้)
- สํานักการอนุญาต (1)
- สํานักจัดการที่ดนิ (1)
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 (13)
รวม (คน)
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3.2) กรอบอัตรากําลังของข้าราชการกรมป่าไม้

ลําดับที่

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

ตําแหน่ง

จํานวน (คน)

ระดับปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9
นักทรัพยากรบุคคล
17
นักจัดการงานทั่วไป
17
นิติกร
22
นักวิชาการเงินและบัญชี
10
นักวิชาการป่าไม้
508
นักวิชาการพัสดุ
2
นักวิเทศสัมพันธ์
4
นักวิชาการเผยแพร่
4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1
เศรษฐกร
1
รวม (คน)
615
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
2
นักจัดการงานทั่วไป
4
นักวิชาการป่าไม้
22
เศรษฐกร
2
รวม (คน)
30

ร้อยละ

2.93
1.46
2.76
2.76
3.58
1.63
82.60
0.33
0.65
0.65
0.33
0.16
0.16
100
6.67
13.33
73.33
6.67
100
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3.2 กรอบอัตรากําลังของข้าราชการกรมป่าไม้ (ต่อ)

ลําดับที่

24
25

26
27
28
29
30
31
32
34

34

ตําแหน่ง

จํานวน (คน)

ระดับปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ หรือ ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้
102
นักวิทยาศาสตร์
18
รวม (คน)
120
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
3
นิติกร
1
นักวิชาการเงินและบัญชี
2
นักวิชาการป่าไม้
46
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1
นักวิทยาศาสตร์
2
นักวิชาการเผยแพร่
1
รวม (คน)
59
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการป่าไม้
5
รวม (คน)
5

ร้อยละ

85.00
15.00
100
5.08
1.69
3.39
77.97
5.08
1.69
3.39
1.69
100
100
100
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3.2 กรอบอัตรากําลังของข้าราชการกรมป่าไม้ (ต่อ)

ลําดับที่

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47

ตําแหน่ง

จํานวน (คน)

ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานป่าไม้
750
เจ้าพนักงานธุรการ
49
นายช่างสํารวจ
45
เจ้าพนักงานพัสดุ
3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24
เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1
นายช่างศิลป์
1
นายช่างไฟฟ้า
1
นายช่างเครื่องกล
1
นายช่างภาพ
1
รวม (คน)
886
ระดับชํานาญงาน
เจ้าพนักงานป่าไม้
160
รวม (คน)
167
ระดับอาวุโส
เจ้าพนักงานป่าไม้
146
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
รวม (คน)
147
รวมทั้งสิ้น (คน)
2,049

ร้อยละ

84.65
6.66
5.08
0.34
2.71
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
100
100
100
99.32
0.68
100
100
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3.2) กรอบอัตรากําลังของข้าราชการ (ตามจํานวนคนครอง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2556)
บริหาร
ลําดับที่

อายุ
อายุตัว
เฉลี่ย
อายุ
ราชการ
เฉลี่ย

1
2

ลําดับ
ที่

วุฒิ
การศึกษา

1

อํานวยการ

ต้น

สูง

ต้น

สูง

57.00

50.00

53.06

54.17

ปฏิบัติ
การ
34.64

33.67

26.00 28.88 29.83

5.73

บริหาร

อํานวยการ

21.35

26.87

-

ปฏิบัติ
การ
-

ชํานาญ
การ
6

วิชาการ
ชํานาญ
การพิเศษ
-

6

+

142

273

1

11

6

28

-

-

-

-

3

1

17

6

ต้น

สูง

ต้น

สูง

-

-

-

2

ต่ํากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

-

-

3

ป.โท

3

4

ป.เอก
รวม

ชํานาญ
การ
46.53

วิชาการ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
การพิเศษ
51.65
54.00
26.00

ทรง
คุณวุฒิ
-

ปฏิบัติ
งาน
35.00

ทั่วไป
ชํานาญ
อาวุโส
งาน
48.16 53.04

-

5.89

25.52

31.61

อายุเฉลี่ย
โดยรวม

ทักษะ
พิเศษ
-

48.84

-

23.76

ทั่วไป
รวม(คน)

%

18

ทักษะ
พิเศษ
-

461

24.63

437

80

-

1,011

54.01

1

60

42

-

382

20.41

-

-

2

-

-

18

0.96

-

48

921

140

-

1,872

100

-

ทรง
คุณวุฒิ
-

ปฏิบัติ
งาน
15

41

-

-

163

63

4

-

6

10

170

448

114

เชี่ยวชาญ

ชํานาญงาน

อาวุโส

422

32

-

4

เพศชาย
เพศหญิง

จํานวน 1,554 คน
จํานวน 318 คน

83.00 %
17.00 %
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3.3) กรอบอัตรากําลังของลูกจ้างประจํา
ลําดับที่

กลุ่มงาน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

18
67
8
21
24
117
1
1
4
1
3

6.79
25.28
3.02
7.92
9.06
44.15
0.38
0.38
1.51
0.38
1.13

24
70
19
8
9
8
23
43
43
1
3
20

1.51
4.40
1.19
0.50
0.57
0.50
1.45
2.70
2.70
0.06
0.19
1.26

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

พนักงานทั่วไประดับ บ 1
พนักงานทั่วไประดับ บ 2
พนักงานสถานที่ ระดับ บ1
พนักงานสถานที่ ระดับ บ2
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2
ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ระดับ บ2/หัวหน้า
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ บ1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ บ2
พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ บ2
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ2
กลุ่มงานสนับสนุน
พนักงานธุรการระดับ ส 1
พนักงานธุรการระดับ ส 2
พนักงานธุรการระดับ ส 3
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส1
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส2
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส1
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส2
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
พนักงานสวนป่า ระดับ ส1
พนักงานสวนป่า ระดับ ส2
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3.3 กรอบอัตรากําลังของลูกจ้างประจํา (ต่อ)
ลําดับที่

กลุ่มงาน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

66
959
23
255
3
14

4.15
60.28
1.45
16.03
0.19
0.88

1
3
3
3
3
1
1
1
24
3
10
2
1
1,912

1.79
5.36
5.36
5.36
5.36
1.79
1.79
1.79
42.86
5.36
17.86
3.57
1.79
100.00

กลุ่มงานสนับสนุน (ต่อ)
24
25
26
27
28
29

พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส1
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส2
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
พนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ ส 1
พนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ ส 2
กลุ่มงานช่าง
ผู้ช่วยช่างไม้ระดับ ช1
ผู้ช่วยช่างไม้ระดับ ช2
ช่างไม้ระดับ ช2
ช่างไม้ระดับ ช3
ช่างเครื่องมือกลระดับ ช2
ช่างซ่อมบํารุงระดับ ช2
ช่างซ่อมบํารุงระดับ ช3
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาระดับ ช1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาระดับ ช2
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับ ช2
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักระดับ ช1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักระดับ ช3

รวมทั้งหมด (คน)
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ลําดับที่
1
2
3

กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
รวม
ร้อยละ

อายุเฉลี่ย
อายุตัว
อายุ
ราชการ
48.84
21.81
48.81
22.84
48.68
22.59
48.78
22.41

ต่ํากว่า
ป.ตรี
265
1,577
56
1,898
99.27

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

14
14

-

-

0.73

-

-

3.4) กรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สายงาน/ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ช่างเขียนแผนที่
ช่างสํารวจ
คนงาน
คนงานเพาะชํา
คนงานห้องทดลอง
คนงานเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จํานวน (คน)
724
2
110
142
23
3
51
102
62
98
2
298
14
80
1,693
436
493
240

เพศ
ชาย (คน)

หญิง (คน)

704
2
104
81
13
33
75
4
13
222
1
25
1,646
179
122
29

20
6
61
10
3
18
27
58
85
2
76
13
55
47
257
371
211
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

เจ้าหน้าที่เผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ช่างเทคนิค
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ช่างภาพ
ช่างโยธา
ช่างศิลป์
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างสํารวจ
นิติกร
บุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
พนักงานขับรถยนต์

15
18
3
6
40
419
2
3
2
2
12
2
3
3
3
18
148
210
2
14
6
2
4
65
5
393
2
42
5
1

2
6
4
8
86
2
3
2
2
12
1
3
2
1
51
73
1
4
6
2
4
36
209
2
14
5
1

13
12
3
2
32
331
1
1
2
18
97
137
1
10
29
5
184
28
-
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51
52
53

พนักงานบริการอัดสําเนา
พนักงานพิทักษ์ป่า
พนักงานเพาะชํา

1
341
13

รวม

338
8

6,378

4,141
65
48 ปี
7.1 ปี

ร้อยละ
อายุตัวเฉลี่ย (ปี)
อายุราชการเฉลี่ย (ปี)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สายงาน/ตําแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ช่างเขียนแผนที่
ช่างสํารวจ
คนงาน
คนงานเพาะชํา
คนงานห้องทดลอง
คนงานเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ต่ํากว่า ป.ตรี
724
2
110
142
23
3
51
102
62
98
2
298
14
80
1}693
436

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่เผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

240
15

1
3
5
2,235
35

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
493
18

-

ป.เอก
-

18

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ช่างเทคนิค
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ช่างภาพ
ช่างโยธา
ช่างศิลป์
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างสํารวจ
นิติกร
บุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการอัดสําเนา

3
419
2
3
2
2
12
2
3
3
6
2
4
393
2
5
1
1

6
40
3
18
148
210
2
14
65
5
42
-

-

-
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52
53

พนักงานพิทักษ์ป่า
พนักงานเพาะชํา

รวม
ร้อยละ

341
13

-

-

-

5,900
86.92

888
13.08

-

-

3.5) ข้อกําหนดพิเศษด้านการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ กรมป่าไม้ได้ออกระเบียบ และคําสั่งเพื่อระบุข้อกําหนด
พิเศษในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2545
2. คําสั่งกรมป่าไม้ที่ 525/ 2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ
การบํารุงรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
3. คําสั่งกรมป่าไม้ที่ 526/ 2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง มอบอํานาจการ
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่พกอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนติดตัว
4. คําสั่งกรมป่าไม้ที่ 527/ 2545 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง มอบอํานาจการ
อนุมัติให้หน่วยงานใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฝึกซ้อมยิง
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(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี

อุปกรณ์

1.เทคโนโลยีข้อมูล (Information Technology)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมป่าไม้
- ระบบฐานข้อมูล
- ระบบปฏิบตั ิการภูมิศาสตร์สนเทศ (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 (ระบบสื่อสารวิทยุผ่าน Internet)
- ระบบโทรศัพท์ / โทรสาร/ โทรศัพท์เคลื่อนที่
1. อุปกรณ์สํานักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (P.C./Notebook) / Scanner/
เครื่องโทรศัพท์สํานักงาน / เครื่องโทรสาร / โสตทัศนูปกรณ์ / กล้องถ่ายรูป / กล้อง
ถ่ายวีดิโอ เป็นต้น
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Lan Workstation)
3. เครื่อง Terminal สําหรับการเรียกรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS
4. อุปกรณ์สอื่ สาร เช่น วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
5. เครื่องจับพิกัดดาวเทียม (GPS)
6. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานศึกษาวิจยั
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 และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (ต่อ)
สิ่งอํานวยความ
สะดวก
(สถานที่ให้บริการ
สถานที่ทํางาน)

1. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา
2. สวนป่าเพือ่ การท่องเที่ยว
3. ศูนย์เพาะชํากล้าไม้
4. สถานีเพาะชํากล้าไม้
5. ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าประจําทุกส่วนภูมิภาค
6. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่ 1-15
7. ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
8. ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย
9. ศูนย์เรียนรู้
10. ศูนย์บริการประชาชน
11. ส่วนฝึกอบรม
12. ลานจอดอากาศยาน
13. สถานทีจ่ อดรถยนต์
14. ห้องสมุด (ใช้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
15. ห้องประชุม
16. โรงอาหาร
17. สวนพักผ่อน
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(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญในการส่งมอบงานบริการหลักของกรมป่าไม้
กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
1. พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้ง
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อกําหนด ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
2. พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวมทั้ง
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อกําหนด ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
3. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.
2535 รวมทั้ง
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อกําหนด ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
4. พระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกําหนด ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ควบคุมการทําไม้ การเก็บหาของป่า การทําไม้หวงห้าม ตราประทับไม้ การนําไม้และของป่า
เคลื่อนที่ การควบคุมไม้ในลําน้าํ การควบคุมการแปรรูปไม้ การแผ้วถางป่า การดําเนินการ
เกี่ยวกับไม้และอุตสาหกรรมไม้

การกําหนดป่าสงวนแห่งชาติ การควบคุม รักษาป่าสงวนแห่งชาติ การอนุญาตการใช้
ประโยชน์พื้นทีป่ ่าไม้

การรับรองและคุ้มครองสิทธิ์การทําไม้หวงห้ามที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่า การแปรรูปไม้
ค้าไม้ และนําไม้ที่ได้จากการทําสวนป่าเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกสร้าง
สวนป่า ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้า เพิ่มพื้นทีป่ ่าไม้
และให้ผ้ทู ี่จะทําการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปลูกสร้างสวนป่า
ควบคุมการมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง และการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การอนุญาต
ให้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุก
รุกทําลายป่าตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่ต้อง
ใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต

หมายเหตุ : กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่เป็น
การบังคับกับส่วนราชการทั่วไป หรือ ออกโดยส่วนราชการเอง ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่สําคัญที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตาม
(สํ านักงาน ก.พ.ร..วิธีสื บค้น วัส ดุส ารสนเทศ.[ออนไลน์].เข้าถึง ได้จ าก
http://www.rayong.go.th/Strategy/PMQA_16/
data/2552/PMQAbook1/RnD_technique_manual/Intro_p01-09.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล: 9 กันยายน 2554).
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ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ
(6) โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีของกรมป่าไม้

โครงสร้างการบริหารงานภายใน
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รายละเอียดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกรอบอัตรากาลังของกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
กรมป่าไม้

ขรก. 2,047
พรก. 6,897

*อธิบดี 1

*รองอธิบดี 3
*ผู้ตรวจราชการ 2

ลจป. 1,928

*กลุม่ พัฒนาระบบ
บริหาร

ขรก. 6
พรก. 8
ลปจ. -

มีอานาจหน้าที่
1. เสนอแนะให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรใน
กรมป่ำไม้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร
2. ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำระบบรำชกำรในกรมป่ำไม้
3. ประสำนและด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำ
ระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ และ
หน่วยงำนภำยในกรมป่ำไม้
4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

***กลุม่ นิติการ
(สานักกฎหมาย)

ขรก. 20

กลุม่ ตรวจสอบภายใน

ขรก. 5

พรก .19

พรก. -

ลปจ. -

ลปจ. -

มีอานาจหน้าที่
1. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยเกี่ย วกับกำรป่ ำ ไม้ และกฎหมำยอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับ
ผิดทำงแพ่ง อำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นที่อยู่ในอำนำจ
หน้ำที่ของกรมป่ำไม้
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกรมป่ำไม้
4. ให้คำปรึกษำ แนะนำแก่บุคลำกรและหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกรม
ป่ ำ ไม้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมำยและระเบี ย บภำครั ฐ ต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กิจกำรของกรมป่ำไม้ และปฏิบัติงำนร่วมกับส่วนรำชกำรในกรมป่ำไม้
และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

มีอานาจหน้าที่
1. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจสอบด้ ำ นกำร
บริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของกรมป่ำไม้
2. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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*สานัก
บริหารกลาง

ขรก. 79
พรก. 278
ลปจ. -

มีอานาจหน้าที่
1. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป งำนสำร
บรรณ และงำนช่วยอำนวยกำรของกรมป่ำไม้
2 . ด ำ เ นิ น ก ำ ร เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร เ งิ น ก ำ ร บั ญ ชี
กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำร สถำนที่และ
ยำนพำหนะของกรมป่ำไม้
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร กำรเสริมสร้ำงวินัย และรักษำระบบคุณธรรม
ของกรมป่ำไม้
4. ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล กิ จ กรรมควำมรู้
ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของกรมป่ำไม้
5. ดำเนินกำรอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรใดของกรมป่ำไม้
6. ปฏิบั ติงำนร่ว มกั บหรื อสนั บสนุ นกำรปฏิบัติ งำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

*สานักแผนงานและ
สารสนเทศ

ขรก. 45
พรก. 147

ลปจ. มีอานาจหน้าที่
1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบำย และวำงแผนยุทธศำสตร์ใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ กำรวิเครำะห์แผนงำนและโครงกำร กำร
จัด ตั้ง งบประมำณประจำปี รวมทั้ง กำรติด ตำมและประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำร
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนแม่บท แผนงำนและกิจกรรมตำม
แนวพระรำชด ำริ แ ละแนวนโยบำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประสำนกำร
ดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริแ ละโครงกำรพิเ ศษ
อื่นๆ รวมทั้งงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ
3. จั ด ระบบกำรส ำรวจ กำรเก็ บ และกำรใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ของ
หน่วยงำนในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่ำไม้ รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือข่ำยเพื่อใช้ประโยชน์รวมกันเกี่ยวกับทรัพยำกรป่ำไม้กับหน่วยงำน
ในสังกัด
4. ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ
ด้ำนควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรป่ำไม้กับ
ต่ำงประเทศ และงำนด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

***กองการอนุญาต
(สานักการอนุญาต)

ขรก. 35
พรก.78

ลปจ. 4
มีอานาจหน้าที่
1. ศึกษำ วิเ ครำะห์ นโยบำยเพื่อกำหนดแนวทำง
ด้ำนกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรอนุญำต
2. ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ และมำตรกำรในกำร
อนุญำตให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรอนุญำต
3. ควบคุ ม ก ำกั บ บริ ห ำรจั ด กำร และติ ด ตำม
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพื่อกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำและ
กำรปลู ก ป่ ำ ใช้ ส อยในที่ ดิ น ของรั ฐ ในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น
อำนำจหน้ำที่ของกรมป่ำไม้
4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

26

รายละเอียดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกรอบอัตรากาลังของกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

*สานัก
จัดการที่ดินป่าไม้

ขรก. 44
พรก. 101
ลปจ. 3

มีอานาจหน้าที่
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยำกร
ป่ำ ไม้ กำรจั ดทำแผนที่ป่ำ ไม้ และกำหนดยุ ทธศำสตร์แ ละ
เป้ ำ หมำยในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ใ นเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของกรมป่ำไม้
2. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำงเพื่อดำเนินกำรสำรวจ รังวัด
หมำยแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่ำไม้และที่ดินป่ำไม้
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐำนอ้ ำ งอิ ง ตำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ควบคุมกำรใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
3. ศึก ษำ วิ เ ครำะห์ และจัดท ำข้ อมู ลภู มิส ำรสนเทศป่ ำ ไม้
เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
4. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ ป่ำไม้ให้
เป็นไปตำมนโยบำยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป่ำไม้ และกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ด ำเนิ น กำรเกี่ย วกับ กำรจั ดท ำหนั ง สือ อนุญ ำตให้ ท ำ
ประโยชน์และอยู่อำศัยในเขตปรับปรุงป่ำสงวนแห่งชำติ กำร
แก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย หรือกำร
ใช้ประโยชน์อื่นๆ

*สานักส่งเสริม
การปลูกป่า

ขรก. 98
พรก. 497
ลปจ. 33

มีอานาจหน้าที่
1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อกำหนดนโยบำย ทิศทำงและยุทธศำสตร์ใน
กำรด ำเนิ น กำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นำพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ใ นควำม
รับผิดชอบของกรมป่ำไม้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกป่ำในที่ดินของรัฐ และกำรปลูก
สร้ำงสวนป่ำ ในที่ดินเอกชน กำรดำเนินกำรในรูปสหกรณ์สวนป่ำ
และกำรปลู ก ป่ ำ เศรษฐกิ จ ทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง กำรด ำเนิ น งำน
เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ำ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และพัฒนำรูปแบบกำรเพำะชำกล้ำไม้
กำรขยำยพั น ธุ์ ไ ม้ ส่ ง เสริ ม และประชำสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ค วำมรู้
เกี่ยวกับเทคนิคกำรเพำะชำกล้ำไม้แก่หน่วยงำนภำครัฐ /ภำคเอกชน
และประชำชน
4. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดศูนย์กำรเรียนรู้
ด้ ำ นทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ แ ละนั น ทนำกำร รวมทั้ ง กำรจั ด ระบบสื่ อ
ควำมหมำย เพื่อกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรป่ำไม้
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

*สานักจัดการป่า
ชุมชน

ขรก. 48
พรก. 206
ลปจ. 5

มีอานาจหน้าที่
1. ศึกษำ วิจัย เพื่อกำหนดแผนงำนและมำตรกำร
ในกำรจัดกำรป่ำ ชุมชนป่ ำในเมื อง และระบบวน
เกษตร
2. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ด ำเนิน กำรส่ งเสริ มและสนั บสนุน ให้ ชุม ชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ
สถำบันต่ำงๆ มีส่วนรวมในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหำรจัดกำรป่ำชุมชน ป่ำในเมืองและระบบวน
เกษตร
4. ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
งำนด้ำนวนศำสตร์ชุมชนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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*สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ขรก. 146
พรก. 742
ลจป. 141

มีอานาจหน้าที่
1. กำหนดแผนงำนและแนวทำงกำรวิจัย และพัฒนำด้ำนป่ำไม้
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ทดลอง และพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรป่ำไม้ รวมทั้งควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และวิชำกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์เศรษฐกิจด้ำ นป่ำ ไม้ กำรตลำดไม้และกำร
ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพไม้จำกสวนป่ำ
4. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ และบริกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้
5. ให้บริกำรตรวจพิสูจน์ เพื่อตรวจสอบ และรับรองชนิดและคุณสมบัติไม้รวมทั้งผลิตผล
ป่ำไม้
6. ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ควำมรู้ ผลงำนวิจัย และบริกำรทำงวิชำกำร
ด้ำนกำรป่ำไม้
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

*สานักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า

ขรก. 216
พรก. 336

ลจป. 140
มีอานาจหน้าที่
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดยุทธศำสตร์เพื่อกำรป้องกันรักษำป่ำ กำรควบคุม
ไฟป่ำ และกำรปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
2. ศึกษำ วิเครำะห์เพื่อกำหนดแนวทำง รูปแบบ และวิธีกำรในกำรป้องกันรักษำ
ป่ำ และกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิ ดโดยกลยุท ธ์ กำรมี ส่ว นร่ วม กำรพัฒ นำ
ศักยภำพบุคลำกรและอำสำสมัครเพื่อกำรป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ
3. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำเพื่อหำแนวทำง รูปแบบ และวิธีกำรในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำไฟป่ำ
4. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และมำตรกำรใน
กำรอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรนำไม้และของป่ำเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรป่ำไม้และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
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รายละเอียดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกรอบอัตรากาลังของกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

ส่วนกลาง
ในภูมิภาค

*สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
1 - 13

ขรก. 1,301
พรก. 4,485
ลจป. 1,602

มีอานาจหน้าที่
1. จัดทำแผนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพืน้ ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
2. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพืน้ ที่รับผิดชอบ ด้ำนงำนป้องกันกำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำไม้ งำนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ งำนวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรป่ำไม้ งำน
ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ งำนจัดกำรป่ำชุมชน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ำ กฎหมำยว่ำด้วยเลื่ อยโซ่ยนต์ และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงำนป่ำไม้
3. กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในพืน้ ที่ และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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วิธีการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมป่าไม้มีแนวทางการกํากับดูแลองค์การที่ดี ดังนี้
1) มีระบบการกํากับดูแลและแบ่งส่วนภารกิจในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) มีกลุ่มตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ขึ้นตรง
ต่อรองอธิบดีกรมป่าไม้
3) ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่น
ของกรมป่าไม้
4) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552
5) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมป่าไม้
6) ดําเนินการจัดทํามาตรการ/ โครงการภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีท้ัง 4 ด้าน
ในทุกสํานัก/กลุ่ม
7) จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
8) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทํามาตรการลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการที่กําหนด
9) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/ โครงการของกรมป่าไม้
10) จัดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และกําหนดวิธีการ/ ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียนที่
ชัดเจน
11) กําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับปัจจัยความสําเร็จของนโยบาย เป้าประสงค์ของ
กรมป่าไม้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
12) ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน/ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13) มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
14) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนวัฒนธรรมองค์การของกรมป่าไม้
15) มีการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
1. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติร่วมกัน
-ป้องกันปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมายภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ป่าไม้
อื่นๆ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้
พ.ศ. 2484
2. กรมทรัพยากรทาง -ป้องกันปราบปรามการ
ทะเลและชายฝั่ง
กระทําผิดกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าชายเลน
และพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ. 2484

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
-ปกป้องและปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ บริเวณพื้นที่ป่าที่เป็นเขต
ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
-ปกป้องและปราบปรามการ
- หนังสือราชการ
กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการ - โทรศัพท์
ป่าไม้ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนที่ - โทรสาร
เป็นเขตติดต่อกับแนวเขตป่า
- www.forest.go.th
สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้
- e-mail
ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช - ติดต่อประสานงาน
2484
โดยตรง
3. หน่วยงานราชการ - ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ
- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
- หนังสือราชการ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระ - โทรศัพท์
กลางในส่วนภูมิภาค ประเมินผล และรายงานผล
สํานักจัดการ
ปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการ ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
- โทรสาร
ข้อกําหนด ระเบียบ และประกาศ - จดหมายข่าว/ข่าว
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1- ป่าชุมชนทุกขั้นตอน
13 และสํานักจัดการ - สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรป่าไม้สาขา สารสนเทศที่จําเป็น ตลอดจน
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. - www.forest.go.th
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 2507 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
- e-mail
-ป้องกันปราบปรามการกระทํา รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
- ติดต่อประสานงาน
ผิดกฎหมาย
กฎกระทรวง ข้อกําหนด ระเบียบ โดยตรง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
ป่าในพื้นที่ดินของรัฐและการ
- พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
ปลูกสวนป่าในที่ดินเอกชน
รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกําหนด ระเบียบ
และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้ (ต่อ)
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงานราชการ
กลางในส่วนภูมิภาค
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 113 และสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขา
(ต่อ)
4. องค์การทาง
ศาสนา

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติร่วมกัน
-ตรวจสอบคําขอและ
ตรวจสอบสถานที่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2535 ต่อนายทะเบียน
- ศูนย์ประสานงานป่าไม้
- ร่วมมือในการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้
- ประสานงานระหว่างพระสงฆ์
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อแนะนําใน
การเข้าร่วมโครงการ

5. องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนตําบล)

- องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดําเนินการร่วมกับ
กรมป่าไม้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อกําหนด ระเบียบ
และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง

จัดทําโครงการส่งเสริมให้วัด สํานัก
สงฆ์ หรือที่พักสงฆ์ช่วยงานด้านป่า
ไม้ ซึ่งเป็นโครงการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยใช้อํานาจตาม
ความในมาตรา 17 และมาตรา 32
แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484
และมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยพระสงฆ์อยู่
ในเขตโครงการได้ในฐานะผู้เข้าร่วม
โครงการ
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 โดยกรมป่าไม้
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจส่งเสริม
อาสาพัฒนาป่าชุมชนให้แก่ อปท.ซึ่ง
ภารกิจที่กรมป่าไม้โอนให้ อปท.
ดําเนินการบางขั้นตอนและ
กรมป่าไม้ยังต้องดําเนินการบางส่วน
อยู่โดยแบ่งแยกอํานาจหน้าที่และ
ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติระหว่างรัฐกับ
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. สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)

บทบาทหน้าที่
ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติร่วมกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- กันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรม - บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้
ป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก. กลับคืนกรม กับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ป่าไม้
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2538 ดําเนินการกันออก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่สมควร
จะนําไปปฏิรูปที่ดิน
7. กองบังคับการ
- การรับมอบและเก็บรักษาไม้ของ กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานเก็บรักษาไม้
ของกลางจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือ
ปราบปรามการกระทําผิด กลางจากการจับกุมดําเนินคดี
มีคําสั่งให้คืนของกลาง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ - ร่วมปราบปรามและจับกุม
และสิ่งแวดล้อม
ดําเนินคดีผ้กู ระทําผิดตาม ตาม
+ พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
+ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.
2535
+ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545
8.กรมศุลกากร
- การร่วมตรวจสอบชนิด
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
และปริมาตรไม้ต่างประเทศที่ กรมศุลกากรกับกรมป่าไม้
นําเข้ามาในราชอาณาจักร
- ดําเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อย
- ดําเนินการตรวจสอบการ โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4
นําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
- ดําเนินการตามระเบียบกรม
- ตรวจสอบการนําไม้
ป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือ
ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้
รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

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

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- การประชุม
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานร่วมกับกรมป่าไม้ (ต่อ)
ส่วนราชการ /
บทบาทหน้าที่
อองค์บกัตริร่วมกัน
องค์2.
กรทีความท้
่เกี่ยวข้อง าทายต่
ในการปฏิ
9. กรมที่ดิน

- การขีดเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
- การรับรองแนวเขต
- การระวังชี้แนวเขต

10. สํานักงาน กปร.

- จัดทําแผนแม่บทในการ
พัฒนาตามโครงการ
พระราชดําริ

11. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

- ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ระบบ
ชลประทาน

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
บันทึกข้อตกลง พ.ศ. 2534
กรมป่าไม้รับผิดชอบการขีดเขต
การรับรองแนวเขต และการ
ระวังชี้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กรณีที่ดินที่จะดําเนินการออก
หนังสือสําคัญมีพื้นที่ติด คาบ
เกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
การทํางานเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชดําริ

การทํางานเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชดําริ

12. กระทรวงการ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การทํางานเชิงบูรณาการของ
พัฒนาสังคมและความ ประชาชนในพื้นที่โครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
มั่นคงของมนุษย์
พระราชดําริ ตามเกณฑ์ความ โครงการพระราชดําริ
จําเป็นพื้นฐาน (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. สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติร่วมกัน
- ร่วมกันกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
- ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ประเมินผลตามหลักวิชาการและ
นําส่งข้อมูลประเมินผลให้สํานัก
งบประมาณและหน่วยงาน
- สนับสนุนงบประมาณการวิจัย
และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการวิจัย
14. ศูนย์ประสานงาน - รับคําขอ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น
ป่าไม้
- ตรวจสอบความถูกต้องและชนิด
ของไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
- เสนอความเห็นไปยัง สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้
15. จังหวัดท้องที่
- ประสานงานการ
ปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกรมป่าไม้
- ร่วมตรวจสอบการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ การขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่
ยนต์ กับสํานักงาน ทสจ.
ท้องที่

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- ร่วมกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
- ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ข้อมูลงานวิจัย

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

-ดําเนินการตามระเบียบกรม
ป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือ
รับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง

- พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- 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. อําเภอท้องที่

17. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติร่วมกัน
-รับคําขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่า ตรวจสอบ
เอกสาร เบื้องต้น
-แก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งใน
ระดับพื้นที่
-ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ความรู้ ประสานงานกับประชาชน
และหน่วยงานระดับท้องถิ่น
- ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต ในการอนุญาต
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภท การทําไม้สัก
ไม้ยาง การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
-ตรวจสอบคําขอตรวจสอบ
สถานที่ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา
-สําเนาเรื่องราวการพิจารณา
ส่งให้ สํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้
-ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต ในการอนุญาต
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภท การทําไม้สัก
ไม้ยาง การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- 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 พุทธศักราช
2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- 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. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ต่อ)

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติร่วมกัน
- ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับ
ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าและ
การดําเนินการตาม พ.ร.บ.
สวนป่า พ.ศ. 2535
ต่อนายทะเบียน

18. สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ

- ดําเนินการตรวจสอบประวัติผู้
ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรกลตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้พทุ ธศักราช
2484 มาตรา 49 (2)
- ดําเนินการตรวจสอบประวัติผู้
ขอรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545 มาตรา 5
- ดําเนินการตรวจสอบประวัติผู้
ขอรับอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม
- ขอทราบผลคดี

19. กรมบังคับคดี

- ดําเนินการตรวจสอบประวัติ
ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปร
รูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช
2484 มาตรา 49 (3)
- ดําเนินการตรวจสอบประวัติผู้
ขอรับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 5

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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

-ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา
49 (3)
- ดําเนินการตรวจสอบประวัติ
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

บทบาทหน้าที่
ข้อกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัติร่วมกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- ดําเนินการตรวจสอบสถานที่ -ดําเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป ที่ กษ 0702.03/5108
ไม้โดยใช้เครื่องจักร
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
- กฎหมายผังเมือง

21. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

- ดําเนินการตรวจสอบอาคาร
โรงงานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5
แรงม้า)
- ตรวจสอบเครื่องจักร
- พิจารณาตั้งโรงงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
-การพิจารณาอนุญาตประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
-ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกิจการด้าน
อุตสาหกรรมไม้
- ประสานงานระหว่างเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรกับกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไม้ เพื่อเชื่อมโยงการ
จําหน่ายผลผลิต

22. กลุ่ม
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมไม้

-ดําเนินการตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กษ
0702.03/5108 ลงวันที่
23 พฤษภาคม 2546
- ดําเนินการตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2537

-การปฏิบัติตามข้อกําหนด
กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตอุตสาหกรรมไม้
-ไม่มีการกําหนดข้อกําหนด
ร่วมกันไว้

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

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ติดต่อประสานงาน
โดยตรง
- Internet
- ป้ายประชาสัมพันธ์
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(8)
ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิ ธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมป่าไม้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมป่าไม้
1. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกป่า

ความต้องการและความคาดหวัง

- เงินและกล้าไม้สนับสนุนที่ครบถ้วน
รวดเร็ว
- ได้รับความรู้ทางวิชาการป่าไม้ เพื่อ
ปลูกและบํารุงสวนป่า และการใช้
ประโยชน์ป่าไม้
- ได้รับเงินสนับสนุนที่เพียงพอและ
รวดเร็ว
- ได้รับความรู้ทางวิชาการป่าไม้เพื่อ
ปลูกและบํารุงสวนป่าและการใช้
ประโยชน์ป่าไม้
- บริการกล้าไม้ที่มีคุณภาพ
- การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว
2. เกษตรกร/ องค์กร/ หน่วยงานที่ยื่น - ขั้นตอนกระบวนงานชัดเจนและเป็น
ขอขึ้นทะเบียนทีด่ ินเป็นสวนป่า
ระบบ
- การทํางานมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถูกต้อง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
- ทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ตอบข้อหารือ/ คําวินิจฉัย/ อนุมัติ/
อนุญาต ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ห้องสมุด หรือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร
รายงานประจําปี
- หนังสือราชการ

- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร
รายงานประจําปี
- หนังสือราชการ
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(8)
ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิ ธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมป่าไม้
3. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน

4. หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงาน
ภาคเอกชน/ ภาคประชาชน/
องค์กรทางศาสนา

ความต้องการและความคาดหวัง
- การสนับสนุนทางด้านวิชาการ
- การสนับสนุนเงินทุน
- ตอบข้อหารือ/ คําวินิจฉัย/ อนุมัติ/
อนุญาต ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

- การทํางานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- มีข้นั ตอนและกระบวนการทํางานที่
ชัดเจน
- การทํางานมีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
- สามารถนําผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ได้
- ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้
- ได้ทราบแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร
รายงานประจําปี
- หนังสือราชการ
- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร
รายงานประจําปี
- หนังสือราชการ
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(8)
ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมป่าไม้
5. เครือข่ายการสร้างความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนา
ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม

6. กลุ่มผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมป่าไม้

ความต้องการและความคาดหวัง
- ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้
- ได้ทราบแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้

- ขั้นตอนกระบวนการทํางานชัดเจน
และเป็นระบบ
- การทํางานรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- การทํางานมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้
เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรมไม้
- ข้อมูลผู้ปลูก / พื้นที่ปลูกป่าที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย
- การบริการแบบ One stop service

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- www.forest.go.th
- e-mail
- การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- นิทรรศการ/ ประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่/ ห้องสมุด / ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
- การศึกษาดูงาน
- หนังสือราชการ
- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร
รายงานประจําปี
- www.forest.go.th
- e-mail
- การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- หนังสือราชการ
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(8)
ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิ ธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมป่าไม้
7. ประชาชนในพื้นที่ที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการป่าไม้ท้องถิ่นใน
รูปแบบต่างๆ และประชาชนทั่วไป.

ความต้องการและความคาดหวัง
- ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
- ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอ
อนุญาต
- ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายและได้รับการ
ให้บริการที่เสมอภาค
- กล้าไม้มีคุณภาพ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์การใช้งาน
- พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและ
พื้นที่นันทนาการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
- สนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
อนุรักษ์ได้ดีมีประสิทธิภาพ
- การบริการในการจัดการป่าไม้
ท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบทในสังคม
- กล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุน
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
- ความรู้และทักษะในการสร้างและ
บริการจัดการสวนสาธารณะประจํา
ชุมชน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ติดต่อกรมป่าไม้โดยตรง
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร
รายงานประจําปี
- www.forest.go.th
- e-mail
- การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- หนังสือราชการ
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2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกรมป่าไม้
ประเภทการ
แข่งขัน

การแข่งขัน
ภายในประเทศ

ประเด็นการแข่งขัน

คู่แข่ง

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้
ประสบความสําเร็จ

- การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ที่สามารถให้บริการในการ
ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานได้ มิใช่เป็น
เพียงศูนย์บริการร่วมที่
เพียงแค่ให้คําปรึกษา หรือ
รับเรื่องแล้วส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่
กรณีการขออนุญาต
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรจากกรมป่าไม้
ผู้ประกอบการจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก่อน
ทางกรมป่าไม้จึงจะ
สามารถออกใบอนุญาตได้

- มีกฎหมายรองรับในการ
ปฏิบัติงาน
- มีหน่วยงานครอบคลุมพื้นที่
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
- มีแผนแม่บท แผน
ยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- มีแนวพระราชดําริ มี
กฎหมาย และพันธสัญญา
ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการ
ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า
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(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ประเภทการ
แข่งขัน
การแข่งขัน
ภายในประเทศ
(ต่อ)

ประเด็นการแข่งขัน

คู่แข่ง

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง
- การอนุรักษ์
- องค์กรภาคเอกชน - สถิติพื้นที่ป่าบุกรุกจํานวน
ป้องกันรักษาป่าไม้
เช่น มูลนิธิสืบนาคะ 36,964.22 ไร่ (ข้อมูลรอบ 9
- การส่งเสริมการ
เสถียร / RECOFT
เดือน)
ปลูก และฟื้นฟูป่าไม้ - กรมอุทยาน
- จํานวนหมู่บ้านที่มีการส่งเสริม
ในทุกรูปแบบ
แห่งชาติสัตว์ป่าและ การจัดการป่าชุมชนจํานวน
- การส่งเสริมการมี พันธุ์พืช
8,782 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ 3.52
ส่วนร่วมในการ
- กรมทรัพยากรทาง ล้านไร่ (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2554ป้องกันรักษาป่าโดย ทะเลและชายฝั่ง
ปัจจุบัน)
ชุมชน
- ในปี 2556 ได้รับการสนับสนุน
- การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อบริหารจัดการป่า
ป่าชุมชน
ชุมชนจากหน่วนงานภายนอก
จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ
7.23 ล้านบาท
- มีหน่วยป้องกันรักษาป่า 492
หน่วย ในการดูแลพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 66.7 ล้านไร่และพื้นที่
ป่าถาวร 10.5 ล้านไร่
- ในปี 2556 ได้ฝึกอบรม
รสทป. จํานวน 1,300 คน
ฝึกอบรมอาสาป้องกันไฟจํานวน
55 คน

ปัจจัยสําคัญที่ทํา
ให้ประสบ
ความสําเร็จ
- หน่วยงานต่างๆ
ให้ความร่วมมือและ
ให้การสนับสนุน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
เฉพาะด้าน
- มีกฏหมายรองรับ
ในการปฏิบัติงาน
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(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ประเภทการ
แข่งขัน
การแข่งขัน
ภายในประเทศ
(ต่อ)

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ประเด็นการแข่งขัน

คู่แข่ง

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- งานวิจัยและความ - สถาบันการศึกษา - วัตถุดิบได้รับการพัฒนา
เป็นเลิศด้านวิชาการ
ให้มีศักยภาพในการใช้
- สํานักงาน
- การเพิ่มศักยภาพ
ประโยชน์
คณะกรรมการ
การบริหารจัดการและ ส่งเสริมการวิจยั
- กระบวนการผลิต
การใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบยัง
แห่งชาติ
ทรัพยากรป่าไม้
- ภาคอุตสาหกรรมไม้ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
- ฐานข้อมูลงานวิจัย และ
- กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและ ค่า Impact factor จาก
ฐานข้อมูลทั้งใน
พันธุ์พืช
- กรมทรัพยากรทาง ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
ทะเลและชายฝั่ง
- ฐานข้อมูลงานวิจัย และ
- งานวิจัยและความเป็น - สถาบันการศึกษา
- สถาบันวิจัยใน
เลิศด้านวิชาการป่าไม้
ค่า Impact factor จาก
- การเพิ่มศักยภาพการ
ต่างประเทศ
ฐานข้อมูลทั้งใน
บริหารจัดการและการใช้
ระดับประเทศและระดับ
ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
นานาชาติ
(การปลูก การจัดการ การ
ใช้ประโยชน์และเทคโนโลยี
ต่างๆ ด้านป่าไม้)

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้
ประสบความสําเร็จ
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
- มีระเบียบ
กฎหมายที่
เอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
- มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่ช่วยดําเนิน
งานวิจัยได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
- มีระเบียบ กฎหมายที่
เอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
- มีเทคโนโลยีท่ที ันสมัยที่
ช่วยดําเนินงานวิจัยได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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(10) ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมป่าไม้
ปัจจัยแต่ละด้าน
1. ปัจจัยภายใน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
- ระเบียบกฎหมายที่ออกมาเพื่อส่งเสริมการปลูกป่ายังเอื้อประโยชน์ไม่เต็มที่ เช่น พ.ร.บ.
สวนป่า พ.ศ. 2535 จํากัดอยู่แต่เฉพาะชนิดไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามเท่านั้นที่จะสามารถขอขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าไม้ได้
- ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- บุคลากรไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและโครงสร้างขององค์กร
- บุคลากรขาดการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านใหม่ๆ และด้านทักษะการส่งเสริม
- บุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และความมั่นคงในหน้าที่การปฏิบัติงาน
- งบประมาณที่ได้รับไม่ เพียงพอ ไม่ต่อเนื่องสม่ําเสมอในบางกิจกรรม และไม่
สอดคล้องกับภารกิจทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- กฎระเบียบไม่ชัดเจน และล้าสมัย
- ระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่ได้รับการจัดเก็บเข้าระบบอย่างเป็น
หมวดหมู่
- ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และขาดการส่งเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
-การวิจัยไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการใน
สถานการณ์เร่งด่วน
- ไม่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสําหรับรองรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ที่จะเกษียณอายุ หรือ ลาออก
- ขาดแคลนบุคลากรด้าน สถิติ คอมพิวเตอร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ เนื่องจาก
บุคลากร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการป่าไม้
- มีฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน เช่นแผนที่ป่าไม้/ แนวเขตป่า
- ผู้ปฏิบัติไม่สามารถประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเครือข่าย เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการดําเนินการ
- ยังไม่มีการจัดทํา unit cost ที่เป็นมาตรฐาน
- เครื่องมือ / อุปกรณ์ เกือบ 80% มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี
- ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องมือ / อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย
- ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และ
ดําเนินการด้านป่าไม้
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(10) ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ปัจจัยแต่ละด้าน
2. ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
- พื้นที่การปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูบางส่วนมีการทับซ้อนกับการใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานอื่นๆ เช่น สปก. / นิคมต่างๆ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เป็นต้น
- นโยบายในการฟื้นฟูป่าไม้ และนโยบายการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ถูก
แทรกแซงจากนักการเมือง และผู้มีอิทธิพล
- ขาดการกําหนดเป้าหมายร่วมกันในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
- ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่อง
- การบริหารจัดการไม่มีความมั่นคง ไม่มีแผนแม่บทชัดเจน ปรับเปลี่ยนตาม
กระแสตามรัฐบาล/
-สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั แห่งชาติ มีกฎระเบียบ ขั้นตอนมาก
และใช้เวลาในการพิจารณาโครงการวิจัยล่วงหน้านานเกินไป
- สํานักงบประมาณไม่มีการปรับปรุงอัตราต่อหน่วยการผลิต (Unit cost) ของการ
ปลูกและบํารุงรักษาแปลงทดลองตลอดจนแปลงปลูกป่าต่างๆ ให้เป็นไปตามความ
เป็นจริง
- นโยบายส่งเสริมพืชเกษตร เช่น ยางพารา พืชพลังงานทดแทนทําให้มีการบุกรุก
ป่ามากขึ้น
- มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ที่มีผลต่อการบุกรุกป่า
เช่น สปก. /พรบ. จัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ (เพื่อรองรับโฉนดชุมชน) เป็นต้น
- ประชาชนขาดความไว้วางใจ / เชื่อถือต่อเจ้าหน้าที่และองค์กร
- การแบ่งบทบาท ภารกิจ และพื้นที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
ชัดเจน
- ขาดการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
- รายงานประจําเดือนและประจําปีของหน่วยงาน
- รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เว็บไซต์
- ผลงานวิจัย
- การสํารวจ
- ห้องสมุด
- รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
(12) ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
- กรณีข้อมูลอยู่ในห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทําได้ยาก และต้องใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน
- กรณีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ ข้อมูลไม่ลงรายละเอียดมากทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเชิงลึก
- ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อจํากัดทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความทันสมัยของข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน
- ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้เว็บไซต์
- ข้อมูลด้านการสํารวจและวิจัยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางวิชาการไม่เอื้อประโยชน์เชิงรุกต่อ
สาธารณะชน
- ข้อมูลรายงานประจําเดือนและประจําปีของหน่วยงานคู่แข่งหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดให้หน่วยงานอื่นทราบ
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทาย
ตามพันธกิจ

ความท้าทาย
ด้านปฏิบัติการ

สิ่งที่ท้าทาย
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสงวน อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู พัฒนา ดูแล
ป้องกัน และ รักษาพื้นที่ป่าไม้
2. พื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการอยู่รอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. จํานวนชนิดและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ที่อยู่ในระดับ
อันตรายได้รับการดูแลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการกําหนดเขตและการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มี
ความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
5. ชุมชนเป้าหมายสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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. การนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้
5. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน
6. การบูรณาการแผนงานกับงบประมาณให้สอดคล้องกัน
7. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งและ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา
8. จัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้สํานักในส่วนกลางทราบอย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง
9. มีการประสานการทํางานระหว่างหน่วยงานไตรภาคี ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ (ต่อ)
ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทาย
ด้านปฏิบัติการ
(ต่อ)
ความท้าทาย
ด้านทรัพยากร
บุคคล

สิ่งที่ท้าทาย
10. ผลักดันให้มีการซื้อขาย Carbon Credit อย่างเป็นรูปธรรม
11. ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ร่ ง ทํ า ความเข้ า ใจกั บ ชุ ม ชน พร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทาง
วิชาการด้านไฟป่า เพื่อให้การส่งมอบโอนภารกิจควบคุมไฟป่าบรรลุผลสําเร็จ
1. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรให้เอื้อต่อการทํางานเชิงยุทธศาสตร์
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็น Knowledge Worker เพื่อพัฒนากรมป่าไม้ ไปสู่องค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง (HPO)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมขององค์กร ให้แก่ บุคลากรกรมป่าไม้ เพือ่
นําไปสู่วัฒนธรรมที่ยงั่ ยืนต่อไป ภายใต้ค่านิยม I AM RFD
4. การประเมินบุคคลตาม Competency
5. การปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็น
มืออาชีพ (Professional) ให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้
6. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถถ่ายทอด แลกเปลีย่ น และเพิ่มพูนองค์
ความรู้แบบสหวิทยาและสามารถใช้ระบบไอทีได้
7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โปร่งใส มีวินยั และพร้อมรับผิดชอบ
8. บุคลากรในกรมป่าไม้มีความพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
9. การนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้ให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร ให้สามารถถ่ายทอด แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเพิ่มพูนองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

51

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
(14) แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกรมป่าไม้เพื่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
- ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่มีการกําหนด
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน โดยมีส่วนติดตามและ
ประเมินผล สํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าและผลสําเร็จในการดําเนินงาน เป็นราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและมาตรฐาน เพื่อรายงานผู้บริหาร และสํานัก/
กอง เจ้าของกิจกรรมได้พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน
- การนําเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ ในการปรับปรุง
พัฒนา และบูรณาการ เพื่อสร้างระบบในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องยิ่งขึ้น
- การจัดทําแผนปฏิบัติงานของกรมป่าไม้แบบบูรณาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- การควบคุมภายใน เพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงของส่วนราชการ และป้องกันความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของกรมป่าไม้
- การกําหนดมาตรการ/โครงการการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ภายใต้ น โยบายหลั ก 4 ด้ า น เพื่ อ ตอบสนองพระราชกฤษฎี ก ารว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- การจัดการฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
- การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร
- การทํ า งานเชิ ง รุ ก และการทํ า งานเป็ น ที ม รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ระบบสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน
- จั ด โครงการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร้ า งกระแสการพั ฒ นาบุ ค ลากรกรมป่ า ไม้ ใ ห้ เ ป็ น “SMART
Forester” เพื่อเป็นการยกย่องเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้บุคลากรกรมป่าไม้มีแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานของกรมป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมาย
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(15) แนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกรมป่าไม้
- ความสําคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และมุ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยได้กําหนดแผนการจัดการความรู้กรมป่าไม้ประจําปีไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและบริหารความรู้ในองค์กร
- จัดทํา Website Forest KM เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้
- จัดทําช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Website gotoKnow.org.th และ Web Blog ของหน่วยงาน
ภายในกรมป่าไม้
- กําหนดให้ทุกสํานัก/กลุ่ม ในกรมป่าไม้จัดทําแผนจัดการความรู้ภายในสํานัก และสําหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมป่าไม้ได้จ้ดทําแผนจัดการความรู้ในระดับกรมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่
(1) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากป่าชุมชน รับผิดชอบโดย สํานักจัดการป่าชุมชน
(2) บทบาทและองค์ความรู้ที่จําเป็นในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
รับผิดชอบโดย สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
(3) เทคนิคการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม รับผิดชอบโดย
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
- กําหนดให้มีการประชุมวิชาการป่าไม้เป็นประจําทุกปีเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้
รวมทั้งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการป่าไม้และด้านอื่นๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง

