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ลักษณะส ำคัญขององค์กร 

 

11..  ลักษณะองค์กรลักษณะองค์กร    

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สังกัดกรมป่ำไม้ เป็นหน่วยงำนส่วนกลำงที่ปฏิบัติ

ภำรกิจในส่วนภูมิภำค  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล ำพูน  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร

ปฏิบัติงำนตำมที่กรมป่ำไม้มอบหมำยและหน้ำที่โดยตรงของกรมป่ำไม้ 

ก. ลักษณะพื้นฐำนของส ำนัก/กลุ่ม 

(1) พันธกิจหรอืหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

1.1 พันธกิจ 

พันธกิจ 

 

 

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 

1. ป้องกันรักษำป่ำ 

2. จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 

3. ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ 

4. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ 

5. สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบ           

   ป่ำชุมชน ป่ำในเมอืง วนเกษตร  และอื่นๆ  

  6. พัฒนำกำรอนุญำต และกำรบริกำรดำ้นป่ำไม้ 

  7. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำร และใช้ 

     ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำไม้ รวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนและ   

     กำรรับรอง  
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1.2 อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

1. จัดท ำแผนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้อง

ตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตรข์องกรม จังหวัด และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้ำนงำนป้องกัน

กำรบุกรุกท ำลำยพื้นที่ป่ำไม้ งำนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ งำนวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรป่ำไม้ งำนส่งเสริม

กำรปลูกป่ำ  งำนจัดกำรป่ำชุมชน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ 

กฎหมำยว่ำดว้ยสวนป่ำ  กฎหมำยว่ำดว้ยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ป่ำไม้จังหวัด ศูนย์จัดกำร            

กลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ และหน่วยงำนในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง 

4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนป่ำไม้ กำรอนุญำตด้ำนป่ำไม้ กำรตรวจสอบ

และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ หรือกฎหมำย

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ          

ที่ได้รับมอบหมำย  

 

      (2) วิสัยทัศน ์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 
(เชยีงใหม่)  

 
วิสัยทัศน ์ จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศำสตร์/

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

 กำรอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

จัดกำรที่ดินและทรัพยำกร 

ป่ำไม้ เพื่อกำรใชป้ระโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสรำ้ง

ควำมพรอ้มในกำรรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ

ภูมอิำกำศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อกำรใช้ประโยชน์

อย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ ที่ 1 ทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ได้รับกำรบริหำรจัดกำร

อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

  กลยุทธ์ ที่ 1  สนองงำนตำมพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ 

พ ร ะ เจ้ ำ อ ยู่ หั ว  ส ม เด็ จ พ ร ะน ำ ง เจ้ ำพ ร ะบ รม ร ำ ชิ นี น ำ ถ  แ ล ะ                            

พระบรมวงศำนุวงศใ์นภำรกิจของกรมป่ำไม้ 

  กลยุทธ์ ที่ 2  ลดควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร          

ป่ำไม้และที่ดนิของรัฐ โดยกำรให้สิทธิท ำกินและจัดระเบียบกำรใชป้ระโยชน์  กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริมกำรมสี่วนรว่มในกำรจัดกำรป่ำไม้ 

 เป้ำประสงค์ ที่ 2   พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติได้รับกำรดูแล ป้องกัน 

ไม่ให้ถูกบุกรุกท ำลำย 

  กลยุทธ์        ป้องกันรักษำป่ำแบบบูณำกำรเชิงรุกโดยทุกภำค

ส่วนมสี่วนรว่ม  

 เป้ำประสงค์ ที่ 3 พืน้ที่ป่ำไม้เพิ่มขึน้และมีสภำพสมบูรณ์ 

  กลยุทธ์       ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียว และส่งเสริม

กำรปลูกไม้เศรษฐกิจบนพื้นที่ที่เหมำะสม 

เป้ำประสงค์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและบริกำร

ด้ำนป่ำไม้ 

 กลยุทธ์ ที่ 1  จัดท ำขอ้มูลระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 

  กลยุทธ์ ที่ 2  สนับสนุนบูรณำกำรงำนด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 

  กลยุทธ์  ที่  3  บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตรวจสอบ อนุญำต              

ตำมภำรกิจ ให้กับประชำชนทั่วไป และหนว่ยงำนอื่น 

เป้ำประสงค์ ที่ 5 ทรัพยำกรป่ำไม้มคีวำมส ำคัญในระดับชำติ   

 กลยุทธ์        ภำรกิจตำมนโยบำยเร่งดว่นที่ได้รับมอบหมำยใหม่ 

รวมทั้งพันธกิจตำมกฎหมำย และนโยบำยต่อเนื่องได้รับกำรสนับสนุนให้

สำมำรถปฏิบัติได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2  วิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง

เศรษฐกิจและสร้ำงควำมพร้อมในกำรรองรับผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมอิำกำศ 

เป้ำประสงค์ ที่ 6   พื้นที่ป่ำไม้ ได้รับกำรจัดกำรเพื่อรองรับกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ 

กลยุทธ์ ที่ 1  เฝ้ำระวังและจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ให้สำมำรถ

ลดผลกระทบต่อสภำพภูมอิำกำศที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ที่ 2  วจิัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เพื่อเพิ่มมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม 1. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน 

2. มีควำมรับผดิชอบ 

3. กำรท ำงำนเป็นทีม  

ค่ำนิยม I AM RFD มีควำมหมำย ดังตอ่ไปนี้ 

I : Intellectual คือ กำรปฏิบัติงำนอย่ำงชำญฉลำด หมำยถึง ปฏิบัติหน้ำที่

อย่ำงชำญฉลำด บนพื้นฐำนของควำมรู้  ประสบกำรณ์     

กำรน ำนวัตกรรมที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำงำน และ

สำมำรถปรับตัวใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

A: Activeness คือ กำรปฏิบัติงำนเชิงรุก หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง          

มีเป้ำหมำย มีทศิทำงที่สอดคล้องกับภำรกิจ วิสัยทัศน์กรมป่ำไม้ 

M: Open Mind คือ กำรเปิดใจกว้ำง มีจจิบริกำร หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้

ทุกภำคส่วน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 

ให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ  โปร่งใส และเสมอภำคต่อ

ผูร้ับบริกำร 

R: Responsibility คือ มีควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ปฏิบัติงำนด้วยควำม

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และรับผิดชอบต่อผลกำร

กระท ำของตน รับผิดชอบต่อผลที่มีต่อประชำชน และกรมป่ำ

ไม้ ไม่วำ่จะอยู่ในหรือนอกหน้ำที่ 

F: Faith        คือ กำรรักษำค ำมั่นสัญญำ หมำยถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย

ควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้รับงำน ต่อประชำชน และต่อ

หนำ้ที่รำชกำรโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์สว่นรวม 

D: Development คือ ใฝ่ เรียนรู้และพัฒนำตนเอง หมำยถึง กำรศึกษำ 

แสวงหำควำมรู้ในด้ำนวิชำกำรเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำ

ศักยภำพตนเองอยู่เสมอ 
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3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

     (3).1 ระดับกำรศกึษำ 

ระดับกำรศึกษำ ร้อยละ 
ปริญญำเอก                            0 
ปริญญำโท                             4 
ปริญญำตรี                             26 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี                     70 

รวม 100 

                                    

  (3).2 อำยุ 
ช่วงอำยุ ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ 20 ปี 0 
20-30 ปี 7 
31-40 ปี 31 
41-50 ปี 35 
สูงกว่ำ 50 ปี 27 

รวม 100 

    
  (3).3 ระดับต ำแหน่ง 

ประเภทกลุ่มงำน จ ำนวน (อัตรำ) 
ประเภทอ ำนวยกำร 
- อ ำนวยกำรสูง 

 
1 

ประเภทวิชำกำร 
- นักวิชำกำรป่ำไม้ 

 
18 

ประเภททั่วไป 
- เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ 
- นำยชำ่งส ำรวจ 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
53 
3 
1 
1 

ปฏิบัติงำนอื่นๆ  
- ลูกจำ้งประจ ำ 
- พนักงำนรำชกำร 
- พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร(TOR) 

 
82 

267 
84 

รวม 510 
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(4) มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้   

    ที่ 1 (เชยีงใหม่) ในกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำน 

 

เทคโนโลย ี 1.เทคโนโลยีขอ้มูล (Information Technology) 

- ระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์กรมป่ำไม้ 

- ระบบฐำนขอ้มูล 

- ระบบปฏิบัติกำรภูมสิำรสนเทศ 

- ระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 

- ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร(e-Project Tracking System) 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2.เทคโนโลยีกำรติดตอ่สื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ 

- อิเล็กทรอนิกส์เมล์(E-mail) อินเทอร์เน็ต(Internet) 

- VDO conference 

- e-Petition(ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน) 

- e-office (รับ-ส่ง หนังสือ/เอกสำรทำงรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ทำงผ่ำน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

- วิทยุสื่อสำร 

- ระบบโทรศัพท์/โทรสำร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ไปรษณีย์ เลขที่ 164 ถนนเจริญประเทศ ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง

เชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 50100 

อุปกรณ์ 1. อุปกรณ์ส ำนักงำน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

(P.C.Notebook)/Scanner/เครื่องโทรศัพท์ส ำนักงำน/เครื่องโทรสำร/

โสตทัศนูปกรณ์/กล้องถ่ำยรูป/กล้องถ่ำยวีดีโอ/เครื่อง Plotter เป็นต้น 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Lan Workstation) 

3. เครื่อง Terminal ส ำหรับกำรเรียกรำยงำนทำงกำรเงินในระบบ GFMIS 

4. อุปกรณ์สื่อสำร เช่น วิทยุสื่อสำร/โทรศัพท์มอืถือ เป็นต้น 

5. เครื่องจับพิกัดดำวเทียม(GPS) 

6. เครื่องมอืทำงวิทยำศำสตร ์และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน

ศกึษำวิจัยด้ำนป่ำไม้ 

7. ยำนพำหนะขนส่ง เช่น รถตู้/รถยนต์ขนำด 1 ตัน(รถปิกอัพ 4 ประตู) เป็นต้น 

8. ยำนพำหนะ และเคร่ืองมอืดับไฟป่ำ 
9. อำวุธปืน 
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สิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก(สถำนที่

ให้บริกำร สถำนที่

ท ำงำน) 

1. โครงกำรพระรำชด ำริ 

2. สวนป่ำบ้ำนช้ำง 

3. สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ 

4. หนว่ยฟื้นฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติ  

5. หนว่ยป้องกันรักษำป่ำ 

6. สถำนีวนวัฒนวจิัย 

7. ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแหง่ชำติ 

8. ศูนย์/หนว่ยส่งเสริมกำรควบคุมไฟป่ำ 

9. ศูนย์เรยีนรู้ 

10. ศูนย์บริกำรประชำชน 

11. หอ้งประชุม 

12. สถำนที่จอดรถยนต์ 

 

 

(5) กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับที่ส ำคัญในกำรส่งมอบงำนบริกำรหลักของกรมป่ำไม้ 

 

กฎหมำย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 

เนือ้หำ สำระส ำคัญของกฎหมำย 

กฎระเบียบ ขอ้บังคับ 

1.พระรำชบัญญัติป่ำไม้ 

พุทธศักรำช 2484 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

รวมทั้งพระรำชกฤษฎีกำ 

กฎกระทรวง ข้อก ำหนด 

ระเบียบ และประกำศที่

เกี่ยวข้อง 

ควบคุมกำรท ำไม้ กำรเก็บหำของป่ำ กำรท ำไม้หวงห้ำม ตรำประทับไม้           

กำรท ำไม้และของป่ำเคลื่อนที่  กำรควบคุมไม้ในล ำน้ ำ กำรควบคุมกำร           

แปรรูปไม้ กำรแผ้วถำงป่ำ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับไม้และอุตสำหกรรมไม้ 

2.พระรำชบัญญัติ           

ป่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ. 

2507 รวมทั้ง              

พระรำชกฤษฎีกำ 

กฎกระทรวง ข้อก ำหนด 

ระเบียบ และประกำศที่

เกี่ยวข้อง 

กำรก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ กำรควบคุม รักษำป่ำสงวนแห่งชำติ  กำร

อนุญำตกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ 
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3.พระรำชบัญญัติ          

สวนป่ำ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2558 

หลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ กำรแปรรูปไม้ในสวนป่ำ ตลอดจน

กำรเก็บหำ ค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือน ำเคลื่อนที่ซึ่งของป่ำในสวนป่ำ 

กำรออกใบส ำคัญรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน และปรับปรุง

มำตรกำรในกำรก ำกับดูแล และแก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษให้

เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมำตรกำรส่งเสริมและจูงใจให้มีกำรปลูกสร้ำง

สวนป่ำควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศให้มี

ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 

4.พระรำชบัญญัติสวนป่ำ 

พ.ศ. 2535 รวมทั้ง              

พระรำชกฤษฎีกำ 

กฎกระทรวง ข้อก ำหนด 

ระเบียบ และประกำศที่

เกี่ยวข้อง 

กำรรับรองและคุ้มครองสิทธิกำรท ำไม้หวงห้ำมที่ได้จำกกำรปลูกสร้ำง

สวนป่ำ กำรแปรรูปไม้ ค้ำไม้ และน ำไม้ที่ได้จำกกำรท ำสวนป่ำเคลื่อนที่

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ ส่งเสริมกำรประกอบ

อำชีพของประชำชน และผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้ำ เพิ่มพืน้ที่ป่ำ และให้ผู้ที่จะ

ท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำมีควำมมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจำก

กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ 

5.พระรำชบัญญัติเลื่อย

โซย่นต ์พ.ศ.2545 

รวมทั้งพระรำชกฤษฎีกำ 

กฎกระทรวง ข้อก ำหนด 

ระเบียบ และประกำศที่

เกี่ยวข้อง 

ควบคุมกำรมี เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง และกำรน ำเข้ำมำใน

รำชอำณำจักร กำรอนุญำตให้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเพิ่มมำตรกำร

ในกำรควบคุม ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยป่ำตำมนโยบำย

ของรัฐบำล และเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพที่ต้องใช้

เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต 

6.กฎกระทรวงกำรขอ

อนุญำตท ำประโยชน์ใน

เขตป่ำ พ.ศ.2558 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้

บุคคลท ำประโยชน์ในเขตป่ำตำมกฎกระทรวง (ฉบับที่ 16) ออกตำม

ควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ว่ำด้วยกำรแผ้วถำงป่ำ พุทธศักรำช 

2484 

7.พระรำชบัญญัติกำร

อ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรพิจำรณำอนุญำต

ของทำงรำชกำร พ.ศ.

2558 

เป็นกฎหมำยกลำงที่ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ

อนุญำตให้มีควำมชัดเจน เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน

ในเรื่องกำรอนุมัต ิอนุญำต 
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และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) ใช้ในกำรด ำเนินงำน  

         1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมำยที่ดนิ พ.ศ. 2497 

         2. มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำที่ดนิในพื้นที่ป่ำไม้ 

         3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2538 เรื่อง กำรก ำหนดช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำ

ภำคตะวันตก ภำคกลำงและลุ่มน้ ำป่ำสัก และกำรก ำหนดช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำ ภำคเหนือและภำค

ตะวันออกเฉียงเหนอืส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ ำชำยแดน) 

4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2529  2 มิถุนำยน 2530 และพฤษภำคม 

2532 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรก ำหนดสภำพป่ำเสื่อมโทรม 

5. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2535 และ 17 มีนำคม 2535 เรื่อง กำร

จ ำแนกเขตกำรใชป้ระโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในพืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ 

6. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2542 เรื่อง ผลกำรเจรจำแก้ไขปัญหำควำม

เดือดร้อนของเกษตรกรภำคเหนือ 

7. ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ พ.ศ.2552 

8. ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมส่งเสริมกำร

จัดกำรป่ำชุมชน พ.ศ. 2552 

9. ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยหลักเกณฑเ์งื่อนไขในกำรอนุญำตให้ท ำประโยชน์และ 

อยู่อำศัยภำยในเขตปรับปรุงป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2530 

10. บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกรมที่ดินและกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรตรวจพิสูจน์เพื่อออกโฉนด

ที่ดนิ หรอืหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่ำไม้ พ.ศ. 2534 

11. บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกรมป่ำไม้และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ว่ำด้วยแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรกันพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติกลับคืนกรมป่ำไม้ พ.ศ. 2538 

12. แนวทำงปฏิบัติงำนตำมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำในพื้นที่เกษตรกรได้รับสิทธิท ำกิน 

(สทก.) ในเขตพื้นที่ป่ำไม้ 

 

 

 

 

 



 

10 

 

ข. ควำมสัมพันธ์ภำยใน ภำยนอกองค์กำร 

(6) โครงสร้ำงของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ วิธีกำรจัดกำรที่แสดงถึงกำร

ก ำกับดูแลตนเองที่ด ี

 

 

 

วิธีกำรจัดกำรที่แสดงถึงกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) มแีนวทำงกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ดังนี้ 

1. มีกำรออกค ำสั่งเจำ้หนำ้ที่ให้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ หนำ้ที่ อย่ำงชัดเจน 

2. ปฏิบัติตำมประกำศมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำรและพนักงำนหรือ

ลูกจำ้งอื่นของกรมป่ำไม้ 

3. ปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำขำ้รำชกำรกรมป่ำไม้ พ.ศ.2552 

4. มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ 

5. ด ำเนนิกำรจัดท ำมำตรกำร/โครงกำรภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
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6. จัดวำงระบบควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 

7. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

8. เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงกำรของส ำนักจัดกำรทรัพยำกร    

ป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 

9. จัดช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน และก ำหนดวิธีกำร/ขั้นตอนในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่

ชัดเจน 

10.จัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร ระดับส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่)               

      ให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยระดับกรม 

11.ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 

(เชยีงใหม)่ ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  11 ยุทธศำสตร์ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม แผนยุทธศำสตร์จังหวัด และแผนยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบนที่ 1 

 

 

 (7) สว่นรำชกำรหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรอืส่งมอบงำนรว่มกับส ำนัก

จัดกำรทรพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่)   

  

ส่วนรำชกำร / 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบำทหน้ำที่ในกำร

ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน

กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

แนวทำงและวิธีกำร

สื่อสำรระหว่ำงกัน 

1. ส ำนักบริหำรพืน้ที่

อนุรักษ์ที่ 16 

(เชยีงใหม่) 

-ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรกระท ำ

ผดิกฎหมำย 

-ปกป้องรักษำป่ำไม้ไม่ให้

ถูกท ำลำย 

- หนังสอืรำชกำร 

- โทรศัพท์ 

- โทรสำร 

- Internet 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 
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2. ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

อ ำเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด ในพื้นที่จังหวัด

เชยีงใหม่และจังหวัด

ล ำพูน 

-รับทรำบกำรจัดตัง้ป่ำ

ชุมชนและประสำนงำน

แจ้งหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

-ให้ควำมเห็นกรณี

จัดตัง้ป่ำชุมชนในที่

สำธำรณะ 

-ให้ควำมเห็นในกรณี

จัดตัง้ป่ำชุมชนในพืน้ที่

องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

-ป้องกันปรำบปรำม

กำรกระท ำผดิกฎหมำย 

-ติดตอ่ประสำนงำน 

สนับสนุนข้อมูลพืน้ฐำน

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

-ปกป้องรักษำป่ำไม่ให้ถูก

บุกรุกท ำลำย 

- หนังสอืรำชกำร 

- โทรศัพท์ 

- โทรสำร 

- Internet 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

3. หน่วยงำนด้ำนควำม

มั่นคง 

-ป้องกันปรำบปรำม

กำรกระท ำผดิกฎหมำย 

-ปกป้องรักษำป่ำไม่ให้ถูก

บุกรุกท ำลำย 

- หนังสอืรำชกำร 

- โทรศัพท์ 

- โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

4. องค์กำรทำงศำสนำ, 

องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

องค์กำรทำงศำสนำ 

-ร่วมมือในกำรอนุรักษ์

และพัฒนำป่ำไม้ 

-ประสำนงำนระหว่ำง

พระสงฆ์กับเจ้ำหน้ำที่

ป่ำไม้เพื่อแนะน ำในกำร

เข้ำร่วมโครงกำร 

 

องค์กำรทำงศำสนำ 

จัดท ำโครงกำรส่งเสริมให้

วัดหรอืส ำนักสงฆ์ชว่ยงำน

ด้ำนป่ำไม้ ซึ่งเป็นโครงกำร

ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  

กรมป่ำไม้โดยใช้อ ำนำจ

ตำมควำมในมำตรำ 19 

แหง่ พ.ร.บ. ป่ำสงวน

แหง่ชำติ พ.ศ.2507 โดย

พระสงฆ์อยู่ในเขต

โครงกำรได้ในฐำนะเป็น

ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร 

 

- หนังสอืรำชกำร 

- กำรประชุม 

- แผนปฏิบัติงำน 

- ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 
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 องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

- อบต.ด ำเนินกำร

ร่วมกับกรมป่ำไม้ใน

กำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

แผนกำรกระจำยอ ำนำจ

ให้แก่องค์กำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2551 โดยกรมป่ำไม้

ด ำเนนิกำรถ่ำยทอดโอน

ภำรกิจส่งเสริมอำสำ

พัฒนำป่ำชุมชนให้แก่ 

อบต. ซึ่งภำรกิจที่           

กรมป่ำไม้โอนให ้อบต. 

ด ำเนนิกำรบำงขัน้ตอน

และกรมป่ำไม้ยังต้อง

ด ำเนนิกำรบำงสว่นอยู่โดย

แบ่งแยกอ ำนำจหนำ้ที่และ

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติระหว่ำง

รัฐกับ อบต. อย่ำงชัดเจน 

- หนังสอืรำชกำร 

- กำรประชุม 

- แผนปฏิบัติงำน 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

5.ส ำนักงำนกำรปฏิรูป

ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) 

-กันพืน้ที่ป่ำสงวน

แหง่ชำติที่กรมป่ำไม้

มอบให ้ส.ป.ก. 

กลับคืนกรมป่ำไม้ 

-บันทึกข้อตกลงระหว่ำง

กรมป่ำไม้กับส ำนักงำน

กำรปฏิรูปที่ดนิเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อ

วันที่ 14 กันยำยน 2558 

ด ำเนนิกำรกันออกพืน้ที่ป่ำ

สงวนแห่งชำติที่ไม่สมควร

จะน ำไปปฏิรูปที่ดนิ 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

6.กองบังคับกำร

ปรำบปรำมกำรกระท ำ

ผดิด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

กำรรับมอบและเก็บ

รักษำไม้ของกลำงจำก

กำรจับกุมด ำเนินคดี 

กรมป่ำไม้เป็นหนว่ยงำน

เก็บรักษำไม้ของกลำง

จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด หรอื

มีค ำสั่งให้คนืของกลำง 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 
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7.กรมที่ดนิ -กำรขดีเขตพื้นที่ป่ำ

สงวนแห่งชำติ 

-กำรรับรองแนวเขต 

-กำรระวังชีแ้นวเขต 

บันทึกข้อตกลง พ.ศ.

2534 กรมป่ำไม้

รับผิดชอบกำรขีดเขต กำร

รับรองแนวเขต และกำร

ระวังชีแ้นวเขตป่ำสงวน

แหง่ชำติ กรณีที่ดินที่จะ

ด ำเนนิกำรออกหนังสือ

ส ำคัญมีพื้นที่ตดิกับ หรอื

อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ 

-หนังสือรำชกำร 

-แผนปฏิบัติงำน

ประจ ำปี 

8.กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

-ร่วมกันปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรเกษตร พัฒนำ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

ระบบชลประทำน 

กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กับโครงกำรพระรำชด ำริ 

-กำรประชุม 

-ตั้งคณะท ำงำน 

-หนังสือรำชกำร 

-แผนปฏิบัติงำน 

9.กระทรวงกำรพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์ 

-กำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวติของประชำชนใน

พืน้ที่โครงกำร

พระรำชด ำริ ตำม

เกณฑค์วำมจ ำเป็น

พืน้ฐำน (สปฐ.) 

กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กับโครงกำรพระรำชด ำริ 

-กำรประชุม 

-ตั้งคณะท ำงำน 

-หนังสือรำชกำร 

-แผนปฏิบัติงำน 
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10.ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวิจัย

แหง่ชำติ (วช.) 

-รว่มกันก ำหนด

นโยบำยและ

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัย

ของชำติ 

-ส่งข้อควำม

โครงกำรวิจัยเพื่อ

ประเมินผลตำมหลัก

วิชำกำรและน ำข้อมูล

ประเมินผลให้ส ำนัก

งบประมำณและ

หนว่ยงำน 

-สนับสนุนงบประมำณ

กำรวิจัย และติดตำม

ประเมินผลกำร

ด ำเนนิกำรวิจัย 

-ร่วมก ำหนดนโยบำยและ

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยของ

ชำติ 

-ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

-แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้

และข้อมูลงำนวิจัย 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-กำรประชุม/สัมมนำ 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

11.ศูนย์ป่ำไม้จังหวัด -รับค ำขอตรวจสอบ

เอกสำรเบือ้งตน้ 

-ตรวจสอบควำมถูก

ต้องและชนิดของไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้และถำ่นไม ้

-เสนอควำมเห็นไปยัง 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร

ป่ำไม้ 

-ด ำเนนิกำรตำมระเบียบ

กรมป่ำไม้ วำ่ด้วยกำรออก

หนังสือรับรองไม้

ผลติภัณฑไ์ม้และถ่ำนไม้

เพื่อส่งออกไปนอก

รำชอำณำจักร พ.ศ. 

2552 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 
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12. ส ำนักส่งเสริมและ
พัฒนำไมเ้ศรษฐกิจ  
 

 1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 มีนำคม 2535 
2) มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 9 มนีำคม 2536 
3) บันทึกข้อตกลงเรื่อง 
กำรใชป้ระโยชน์สวนป่ำที่
ปลูกตำมเงื่อนไขสัมปทำน
ท ำไม้ ระหว่ำง กรมป่ำไม้ 
กับ องค์กำรอุตสำหกรรม
ป่ำไม้  ลงวันที่ 8 
มิถุนำยน พ.ศ. 2538 
 

- มีแนวทำงและ

วธิีกำรสื่อสำร

ระหว่ำงกันโดย กรม

ป่ำไม้ได้ออกค ำสั่งที่ 

1060/2553 ลง

วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2553 เรื่อง 

แตง่ตัง้

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบกำรท ำไม้

ในสวนป่ำที่กรมป่ำไม้

ส่งมอบใหอ้งค์กำร

อุตสำหกรรมป่ำไม้

ดูแลรักษำและใช้

ประโยชน์  
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13.อ ำเภอท้องที่ 
 

รับค ำขอขึน้ทะเบียน

สวนป่ำตรวจสอบ

เอกสำร เบื้องต้น 

-แก้ไขปัญหำและข้อ

ขัดแย้งในระดับพืน้ที่ 

-ประชำสัมพันธ์ให้

ข้อมูลควำมรู้

ประสำนงำนกับ

ประชำชนและ

หนว่ยงำนระดับท้องถิ่น 

-ให้ควำมเห็นควร

อนุญำตหรอืไม่อนุญำต

ในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำร

อุตสำหกรรมไม้ทุก

ประเภทกำรท ำไม้สักไม้

ยำง กำรขออนุญำต

ตำม พ.ร.บ.เลือ่ยโซ่

ยนต์ พ.ศ.2545 

 

-ด ำเนนิกำรตำมพ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 24 
(พ.ศ.2518) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 
(พ.ศ.2519) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 27 
(พ.ศ.2530) 
 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 
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14.ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 

-ตรวจสอบค ำขอ

ตรวจสอบสถำนที่ 

-ส ำเนำเรื่องรำวกำร

พิจำรณำส่งให้ส ำนัก

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 

-ให้ควำมเห็นควร

อนุญำตหรอืไม่อนุญำต

ในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำร

อุตสำหกรรมไม้ทุก

ประเภทกำรท ำไม้สักไม้

ยำงกำรขออนุญำต

ตำม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ. 2545 

-ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ

กำรรับขึ้นทะเบียนสวน

ป่ำและกำรด ำเนินกำร

ตำม พ.ร.บ. สวนป่ำ 

พ.ศ.2535ต่อนำย

ทะเบียน 

 

-ด ำเนนิกำรตำม พ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 24 
(พ.ศ.2518) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 
(พ.ศ.2519) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 27 
(พ.ศ.2530) 
-ด ำเนนิกำรตำม พ.ร.บ.
สวนป่ำ พ.ศ.2535 
 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-กำรประชุม/สัมมนำ 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

-กำรประชุม 
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15.จังหวัดท้องที่ 
 

ให้ควำมเห็นควร

อนุญำตหรอืไม่อนุญำต 

ในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำร

อุตสำหกรรมไม้กำรท ำ

ไม้สักไม้ยำง กำรขอ

อนุญำตตำม พ.ร.บ.

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545 

-กรณีอธิบดีกรมป่ำไม้

ได้มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดแล้วให้

จังหวัดเป็นผู้พิจำรณำ

อนุญำต 

 

 

 

 

 

-ด ำเนนิกำรตำม พ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 24 
(พ.ศ.2518) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 
(พ.ศ.2519) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 27 
(พ.ศ.2530) 
 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-กำรประชุม/สัมมนำ 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

-กำรประชุม 
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16.ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 

-ตรวจสอบสถำนที่ 

-ให้ควำมเห็นควร

อนุญำตหรอืไม่อนุญำต

ในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำร

อุตสำหกรรมไม้ทุก

ประเภทกำรท ำไม้สักไม้

ยำงกำรขออนุญำต

ตำม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ. 2545 

-ออกหนังสือรับรองไม้

ผลติภัณฑไ์ม้และถ่ำน

ไม้ กรณีอธิบดีกรมป่ำ

ไม้ได้มอบอ ำนำจให้

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร

ป่ำไม้เป็นผู้ออกหนังสอื

รับรอง 

-นำยทะเบียนมอี ำนำจ

พิจำรณำรับขึ้น

ทะเบียนสวนป่ำและ

กำรด ำเนินกำรตำม 

พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. 

2535 

-ด ำเนนิกำรตำมพ.ร.บ.
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 24 
(พ.ศ.2518) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 
(พ.ศ.2519) 
-ด ำเนนิกำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 27 
(พ.ศ.2530) 
 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-กำรประชุม/สัมมนำ 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

-กำรประชุม 
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17.ส ำนักงำนต ำรวจ
แหง่ชำติ 

-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

ประวัติผู้ขอรับอนุญำต

ตั้งโรงงำนแปรรูปไม้

โดยใช้เครื่องจักรกล

ตำมพระรำชบัญญัติป่ำ

ไม้ พุทธศักรำช 2484

มำตรำ 49 (2) 

-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

ประวัติผู้ขอรับอนุญำต

ตำม พระรำชบัญญัติ

เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545 มำตรำ 5 

-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

ประวัติผู้ขอรับอนุญำต

ถ้ำของป่ำหวงห้ำม 

-ขอทรำบผลคดี 

-ด ำเนนิกำรตำมพระรำชำ
บัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 
2484 มำตรำ 49 (2) 
-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ
ประวัติผู้ขอรับอนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อย
โซยนต์ พ.ศ.2545  
มำตรำ 5 
-ด ำเนนิกำรตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้
พุทธศักรำช2484 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

 

18.กรมบังคับคดี -ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

ประวัติผู้ขอรับอนุญำต

ตั้งโรงงำนแปรรูปไม้

โดยใช้เครื่องจักรกล

ตำมพระรำชบัญญัติป่ำ

ไม้ พุทธศักรำช2484 

มำตรำ 49(3) 

-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

ประวัติผูข้อรับอนุญำต

ตำมพระรำชบัญญัติ

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545 มำตรำ 5 

-ด ำเนนิกำรตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
พุทธศักรำช 2484 
มำตรำ 49(3) 
-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ
ประวัติผู้ขอรับอนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัติ          
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
มำตรำ 5 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 
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19.กรมโยธำธิกำรและ
ผังเมือง 

-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

สถำนที่ที่ขออนุญำตตั้ง

โรงงำนแปรรูปไม้โดย

ใช้เครื่องจักร(กรณีใช้

เครื่องจักรตั้งแต ่5 

แรงม้ำ) 

-ด ำเนนิกำรตำมหนังสอื
กรมป่ำไม้ที่ กษ
0702.03/5108          
ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 
2546 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

 

20.กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 

-ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

อำคำรโรงงำนที่ขอ

อนุญำตตั้งโรงงำนแปร

รูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

(กรณีใช้เครื่องจักร

ตั้งแต ่5 แรงม้ำ) 

-ตรวจสอบเครื่องจักร 

-พิจำรณำตั้งโรงงำน

ในรูปแบบ

คณะกรรมกำรตำมมติ

คณะรัฐมนตรี 

-ด ำเนนิกำรตำมหนังสอื
กรมป่ำไม้ที่ กษ
0702.03/5108      
ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 
2546 
-ด ำเนนิกำรตำมนัยมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 
25 มกรำคม 2537 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

 

21.กรมศุลกำกร -ด ำเนนิกำรตรวจสอบ

กำรน ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ 

-ตรวจสอบกำรน ำไม้

ผลิตภัณฑไ์ม้และถ่ำน

ไม้ส่งออกไปนอก

รำชอำณำจักร 

-ด ำเนนิกำรตำม
พระรำชบัญญัติเลื่อย      
โซ่ยนต์ พ.ศ.2545  
มำตรำ 4 
-ด ำเนนิกำรตำมระเบียบ
ตำมระเบียบกรมป่ำไม้ วำ่
ด้วยกำรออกหนังสือ
รับรองไม้ผลติภัณฑ์ไม้และ
ถ่ำนไมเ้พื่อส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร พ.ศ. 
2552 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

-กำรประชุม 
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22.กลุ่มผู้ประกอบกำร
ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ 

-กำรพิจำรณำอนุญำต

ประกอบกิจกำร

อุตสำหกรรมไม้ทุก

ประเภท 

-ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ

กิจกำรดำ้น

อุตสำหกรรมไม้ 

-ประสำนงำนระหว่ำง

เกษตรกร/กลุ่ม

เกษตรกรกับกลุ่ม

ผูป้ระกอบกำร

อุตสำหกรรมไม้เพื่อ

เชื่อมโยงกำรจ ำหน่ำย

ผลผลิต 

-กำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำต
อุตสำหกรรมไม้ 
-ไม่มกีำรก ำหนด
ข้อก ำหนดร่วมกันไว้ 

-หนังสือรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดตอ่ประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

-ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

23. ศูนย์อ ำนวยกำร
เดินส ำรวจออกโฉนด
ที่ดนิจังหวัดเชยีงใหม่-
ล ำพูน-แมฮ่่องสอน-
เชยีงรำย 
 
 
และส ำนักงำนที่ดิน
จังหวัดเชยีงใหมแ่ละ
สำขำ, จังหวัดล ำพูนและ
สำขำ 

โดยมีกำรรับ-ส่ง มอบ
ระวำงแผนที่ของกรม
ที่ดนิเพื่อน ำมำ
ถ่ำยทอดแนวเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติลงใน
ระวำง เพื่อให้กรมที่ดนิ
น ำไปใช้ในกำรออก
โฉนดที่ดนิ โดยใช้
บันทึกข้อตกลงระหว่ำง
กรมที่ดนิกับกรมป่ำไม้ 
เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ 
 

-บันทึกข้อตกลงระหว่ำง
กรมที่ดนิและกรมป่ำไม ้
ว่ำด้วยกำรตรวจพิสูจน์
เพื่อออกโฉนดที่ดนิ หรอื
หนังสือรับรองกำรท ำ
ประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขต
ป่ำไม้ พ.ศ. 2534 
-ประกำศกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติ เรื่อง 

แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตำมพระรำชบัญญัติป่ำ

สงวนแห่งชำติ พ.ศ.

2507  

 

- หนังสอืรำชกำร 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
- ติดตอ่ประสำนงำน
โดยตรง 
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(8) กลุ่มผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่  

กลุ่มผู้รับบรกิำร บรกิำรที่ให้ ควำมต้องกำร/           

ควำมคำดหวงั 

แนวทำงและวิธีกำร

สื่อสำรระหว่ำงกัน 

1.เกษตรกรผู้ร่วม

โครงกำรปลูกปำ่ 

-สนับสนนุเงินและกลำ้

ไม้เพื่อสง่เสรมิให้ปลูก

ไม้โตเร็วและไม้มีคำ่ทำง

เศรษฐกจิ 

-สนับสนนุควำมรูท้ำง

วิชำกำร ป่ำไม้และ

ค ำปรกึษำ 

-เงินและกลำ้ไม้

สนับสนุนที่ครบถ้วนและ

รวดเร็ว 

-ได้รับควำมรูท้ำง

วิชำกำรปำ่ไม้เพื่อปลูก

และบ ำรุงสวนป่ำและ

กำรใช้ประโยชน์ปำ่ไม ้

-เจำ้หน้ำทีส่่วนสง่เสรมิ

กำรปลูกปำ่พบ

เกษตรกรโดยตรง 

-ประชำสัมพันธ์ผำ่นสื่อ

ต่ำงๆ 

2.เกษตรกรผู้ขึ้น

ทะเบียนสวนป่ำ 

กำรขออนุญำตและออก

เอกสำรตำม พ.ร.บ.

สวนป่ำ พ.ศ. 2535 

-ควำมถูกต้อง สะดวก 

และรวดเร็ว 

-ท ำงำนโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

-พบเจ้ำหน้ำทีด่้วย

ตนเอง ณ ส ำนักงำน 

3.ผู้รับค ำปรึกษำด้ำน

กำรปลูกปำ่ 

สนับสนุนควำมรูท้ำง

วิชำกำรปำ่ไม้และ

ค ำปรกึษำ 

ได้รับควำมรูท้ำงวิชำกำร

ป่ำไม้เพื่อปลูกและบ ำรุง

สวนป่ำและกำรใช้

ประโยชน ์

-พบเจ้ำหน้ำทีด่้วย

ตนเอง 

-ประชำสัมพันธ์ผำ่นสื่อ

ต่ำงๆ เช่น แผน่พับ 

4.สหกรณ์สวนปำ่

ภำคเอกชน 

สนับสนุนควำมรูท้ำง

วิชำกำรปำ่ไม้และ

ค ำปรกึษำทำงด้ำน

จัดกำรและกำร          

ตลำดไม ้

กำรสนับสนุนทำงวิชำกร

และทุนด ำเนนิกำร (ถ้ำมี) 

-พบเจ้ำหน้ำทีด่้วย

ตนเอง 

-ประชำสัมพันธ์ผำ่นสื่อ

ต่ำงๆ เช่น แผน่พับ 

5.ผู้ยืน่ขึน้ทะเบียน สวน

ป่ำ ตำม พ.ร.บ. สวนป่ำ 

พ.ศ.2535 

กำรขึน้ทะเบียน         

สวนป่ำ ตำม พ.ร.บ. 

สวนป่ำ พ.ศ.2535 

-ควำมถูกต้องสะดวก

และรวดเร็ว 

-ติดต่อโดยตรง

เจำ้หน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

6.กำรบรกิำรกล้ำไม้

และควำมรูท้ำงวิชำกำร 

-หน่วยงำนของรัฐ 

-ประชำชนที่เก่ียวข้อง 

-ภำคเอกชน 

-ให้ขอ้มลูดำ้นกำร

บรกิำรกล้ำไม ้

-แนะน ำกำรเพำะเมลด็

ปลูก บ ำรุงรักษำตน้ไม ้

-บรกิำรแจกจ่ำยกล้ำไม ้

-ฝึกอบรม เผยแพร่

ควำมรูแ้ก่ประชำชนด้ำน

กำรเพำะช ำกล้ำไม ้

-อ ำนวยควำมสะดวก 

บรกิำรที่รวดเร็ว 

-บรกิำรกล้ำไม้ที่มี

คุณภำพ 

-ขั้นตอนกระบวนกำร

ท ำงำนชัดเจนและเป็น

ระบบ 

-ติดต่อโดยตรงทีส่่วน

เพะช ำกล้ำไม้หน่วยงำน

เพำะช ำกล้ำไม้ทั่ว

ประเทศ 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-www.forest.go.th 

-เว็บไซด์ ส่วนเพำะช ำ

กล้ำไม ้
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7.เครอืข่ำยกำรสรำ้ง

ควำมรว่มมือในกำร

อนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้

โดยกำรมีส่วนรว่ม 

-องคก์รทำงศำสนำ 

-ภำคประชำชน 

-องคก์รชุมชน 

-กำรอนุมัติให้จัดท ำ

โครงกำรที่มีส่วนรว่มใน

กำรอนุรักษ์และพัฒนำ

ป่ำไม ้

-กำรให้ควำมรูก้ำรมี

ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรป่ำไม ้

-เตรียมพืน้ที่ปลูกต้นไม ้

-ได้มีส่วนรว่มในกำร

อนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม ้

-ได้ทรำบแนวทำงกำร

อนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม ้

-ติดตอ่โดยตรงที่          

กรมป่ำไม้/ส ำนักงำน 

-ผ่ำนหนงัสือรำชกำร 

-โทรศัพท์ 

8.กำรวจิัยและ

ให้บริกำรทำงวิชำกำร 

-หน่วยงำนของรัฐ 

-ประชำชนที่เก่ียวข้อง 

-ภำคเอกชน 

-กำรตรวจพิสูจน์ชนิด

ไม ้

-กำรน ำผลกำรวจิัยไป

ใช้ในกำรด ำเนิน

อุตสำหกรรมไม ้

-กำรให้ค ำแนะน ำดำ้น

กำรป่ำไม ้

-กำรฝึกอบรมและ

เผยแพร่ควำมรูแ้ก่

ประชำชนด้ำนกำรปำ่ไม้

กำรปลูกบ ำรุงรักษำและ

ใช้ประโยชน์ไม ้

-ศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำร

สรำ้งสวนป่ำเศรษฐกิจ 

-กำรขึน้ทะเบียนสวนป่ำ 

-อ ำนวยควำมสะดวก 

บรกิำรที่รวดเร็ว 

-ผลกำรตรวจสอบ 

วิเครำะห์ถูกต้องเช่ือถอื

ได ้

-สำมำรถน ำผลงำนวิจยั

มำปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้

มีต้นทุนต่ ำและมีคุณภำพ

ดีขึ้น 

-ได้รับควำมรูด้้ำนกำร

ป่ำไม ้

-กำรท ำงำนมีควำม

โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

-ขั้นตอนกระบวนกำร

ท ำงำนชัดเจนและเป็น

ระบบ 

-ติดต่อเจำ้หนำ้ที่

โดยตรงที่กรมป่ำไม ้

-หนังสอืรำชกำร 

-เผยแพร่ทำง Website 

กรมป่ำไม ้

www.forest.go.th 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-Electronic mail 

9.หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ประกอบกำรธุรกจิ

ประชำชน องคก์รชุมชน 

-กำรอนุญำตใช้

ประโยชน์ที่ดนิป่ำไม้ 

-กำรอนุญำตน ำไม้และ

ของป่ำเคลื่อนที ่

-ให้ควำมรูด้้ำนกำร

จัดกำรป่ำชุมชน 

-ให้ควำมรูด้้ำนกำรใช้

ที่ดินป่ำไม ้

-กำรแจกจ่ำยกล้ำไม ้

 

-อ ำนวยควำมสะดวก

บรกิำรที่รวดเร็ว 

-ได้รับทรำบแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำน กำรส่งเสรมิ

ของภำครัฐ 

-ติดต่อโดยตรงที ่      

กรมป่ำไม ้

-ผ่ำนหนงัสือรำชกำร 

-เผยแพร่ทำง Website 

กรมป่ำไม ้

-www.forest.go.th 
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10.กลุ่มประกอบกำร

ด้ำนอุตสำหกรรมไม ้

-กำรขออนุญำตตั้ง

โรงงำนแปรรูปไม ้

-กำรอนุญำตตั้งโรงงำน

คำ้ไม้แปรรูป 

-กำรอนุญำตคำ้

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

-กำรต่ออำยุใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม ้

-กำรอนุญำตแปรรูปไม้

ช่ัวครำว 

-กำรประทับตรำประจ ำ

ต่อหนงัสอืก ำกับไม้แปร

รูปและหนงัสือก ำกับ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้

หรอืสิ่งอื่นใดบรรดำที่

ท ำด้วยไม้หวงหำ้ม 

-ข้อมูลผู้ปลูก/พืน้ที่           

ปลูกปำ่ 

-กำรปรับปรุงกฎหมำย

ระเบียบ ให้เอื้อต่อกำร

ประกอบอุตสำหกรรมไม ้

-ขึน้ตอนกระบวนกำร

ท ำงำนชัดเจนและเป็น

ระบบ 

-กำรท ำงำนมีควำม

โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

-กำรท ำงำนที่รวดเร็ว

และมีประสิทธิภำพ 

-ติดต่อโดยตรงที ่             

กรมป่ำไม ้

-ผ่ำนหนงัสือรำชกำร 

-เผยแพร่ทำง Website 

-www.forest.go.th 

11.กลุ่มผู้ใชป้ระโยชน์

พืน้ทีป่่ำไม ้

-กำรอนุญำตใช้

ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้

-ควำมรวดเร็วในกำร

พิจำรณำอนุญำต 

 

-หนังสอืรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดต่อประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

-คูม่ือปฏิบัติงำน 

12.ผู้ประกอบกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม ้

-กำรอนุญำตตั้งโรงงำน

แปรรูปไม้ 

-กำรอนุญำตตั้งโรงคำ้

ไม้แปรรูป 

-กำรอนุญำตคำ้

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

-กำรต่ออำยุใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรด้ำน  

อุตสำหกรรมไม ้

-กำรอนุญำตแปรรูปไม้

ช่ัวครำว 

-ควำมรวดเร็วในกำร

ออกใบอนุญำต 

 

-หนังสอืรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดต่อประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

-ป้ำยประชำสมัพันธ ์

-คูม่ือ 
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-กำรประทับตรำประจ ำ

ตอ่หนังสอืก ำกับไม้แปร

รูปและหนังสอืก ำกับไม้

แปรรูปและหนังสอืก ำกับ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องใชห้รือ

สิ่งอ่ืนใดบรรดำที่ท ำด้วย

ไมห้วงหำ้ม 

13.กลุ่มผู้ส่งออกไม้

ผลิตภัณฑ์ไม้และถำ่นไม้

ไปนอกรำชอำณำจักร 

-ให้ค ำปรึกษำและ

แนะน ำเกี่ยวกับระเบยีบ

กฎหมำยขั้นตอนกำรขอ

หนังสือรับรองและดำ้น

อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

-ตรวจสอบควำมถูก

ต้องตำมกฎหมำยและ

ชนิดของไม้ผลติภัณฑ์ไม ้

-ออกหนังรับรองไม้

ผลิตภัณฑ์ไม้และถำ่นไม้

เพื่อประกอบกำร

ส่งออกไปนอก

รำชอำณำจักร 

-ควำมรวดเร็วในกำร

ออกหนงัสือรับรอง 

 

-หนังสอืรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดต่อประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

-คูม่ือส ำหรับประชำชน 

-จัดท ำสัมมนำ 

-ป้ำยประชำสมัพันธ ์

 

14.กลุ่มผู้ใชป้ระโยชน์

และของปำ่ 

1.กำรขออนุญำตท ำไม้ 

-กำรท ำไม้ในทีด่ิน

กรรมสิทธิ์ฯ 

-กำรทไม้ในป่ำตำม 

พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ 

-กำรท ำไม้ในปำ่สงวนฯ 

2.กำรเก็บหำของปำ่ 

-ของป่ำหวงห้ำมตำม 

พ.ร.บ.ป่ำไม้ฯ 

-ของป่ำธรรมดำในเขต

ป่ำสงวนฯ 

3.คำ้ของป่ำหวงหำ้ม/มี

ไว้ในครอบครองซึ่งของ

ป่ำหวงหำ้ม 

-ควำมรวดเร็วในกำร

พิจำรณำอนุญำต 

 

-หนังสอืรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดต่อประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

-คูม่ือ 
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15.ผู้ประกอบกำร

เลื่อยโซย่นต ์

-กำรอนุญำตให้มีเลื่อย

โซย่นต ์

-กำรอนุญำตให้น ำเข้ำ

เลื่อยโซย่นต ์

-กำรอนุญำตให้ผลติ

เลื่อยโซ่ยนต ์

-กำรอนุญำตให้

ซอ่มแซมเลื่อยโซย่นต์ 

-กำรอนุญำตให้น ำ

เลื่อยโซย่นต์ออกใช้นอก

พืน้ที่ที่ได้รับอนุญำต 

-กำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับเลื่อยโซย่นต์ที่

ตกเป็นของแผน่ดินหรอื

ที่ศำลสั่งรบิ 

-ควำมรวดเร็วในกำร

ออกใบอนุญำต 

 

-หนังสอืรำชกำร 

-โทรศัพท์/โทรสำร 

-ติดต่อประสำนงำน

โดยตรง 

-Internet 

-คูม่ือ 

-ป้ำยประชำสมัพันธ ์

 

 

และงำนบริกำรของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่มีต่อกลุ่มผู้รับบริกำรและ              

กลุ่มผู้มีสว่นเสีย 

 

ล ำ 

ดับ

ที่ 

เรื่องท่ี

ขอรับ

บริกำร 

กลุ่มผู้รับบริกำร/ 

ควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวัง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้/ 

ควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวัง 

กลุ่มผู้มีส่วน

เสีย/ 

ควำมต้องกำร

และควำม

คำดหวัง 

แนวทำง

และวิธีกำร 

ที่เจ้ำหน้ำที่

ใช้ 

1. กำรแจกจ่ำย

กล้ำไม้ 

รำษฎรทั่วไป  

หนว่ยงำนรำชกำร  

เอกชน  ศำสนสถำน 

โรงเรียน และโครงกำร

ปลูกป่ำต่ำงๆ 

กรมป่ำไม้  รำษฎร

ทั่วไป  หนว่ยงำน

รำชกำร  เอกชน    

ศำสนสถำน 

โรงเรียน และ

โครงกำรปลูกป่ำ

ต่ำงๆ 

 

- ตำมระเบียบ

กรมป่ำไม้ว่ำ

ด้วยกำร

แจกจ่ำยกล้ำ

ไม้  พ.ศ. 

2552  
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2. กำรขอขึ้น

ทะเบียน 

ป่ำชุมชนตำม

โครงกำร 

ป่ำชุมชน 

ชุมชนที่ขอขึน้ทะเบียน

เป็นป่ำชุมชน/เพื่อให้ขึ้น

ทะเบียนเป็นปำ่ชุมชน

ถูกต้องตำมระเบียบ 

ชุมชนที่ได้รับกำร

อนุมัติขึน้ทะเบยีนเป็น

ป่ำชุมชน/สำมำรถใช้

ประโยชน์ในพืน้ที่ปำ่

ชุมชนได ้

ชุมชนใกล้เคียง/

อำจไมส่ำมำรถ

เข้ำไปใช้ประโยชน์

ในพืน้ที่ปำ่ชุมชน

นั้นๆ ได ้

ส่งเสรมิและ

ให้ค ำแนะน ำ

เก่ียวกับกำร

จัดกำร

ทรัพยำกร ป่ำ

ไม้และ  ปำ่

ชุมชน 

3. กำรขอขึ้น

ทะเบียนขอ

หนังสือ

ส ำคัญแสดง

กำรเขำ้ร่วม

โครงกำร

อนุรักษ์และ

ฟื้นฟูป่ำไม้

รว่มกับ

พระสงฆ์ใน

พืน้ที่ปำ่ไม ้

พระสงฆ์ที่มีที่พักสงฆ์อยู่

ในพืน้ที่ปำ่ไม้/ขอขึ้น

ทะเบียนที่พักสงฆ์เพื่อให้

ถูกต้องตรงตำมระเบยีบ

ของกระทรวง 

พระสงฆ์ที่มีที่พักสงฆ์

ได้รับกำรขึ้นทะเบยีน/

สำมำรถอยู่อำศัย

และใช้ประโยชน์ใน

พืน้ที่ดังกลำ่วได ้

ชุมชนใกล้เคียง/

อำจเสยีประโยชน์

ในกำรเขำ้ไปใช้

ประโยชน์ในพืน้ที่

ดังกล่ำวได ้

ให้ค ำแนะน ำ

และเข้ำไป

ตรวจสอบ

พืน้ที่แก่

พระสงฆ ์

4. กำรส ำรวจ

รังวัดแปลง

ที่ดินท ำกิน

ของรำษฎร 

รำษฎรที่อยู่อำศยัหรอืท ำ

กนิอยู่ในเขตป่ำสงวน

แห่งชำติ/ได้รับกำร

คุม้ครองและควำมมั่นคง

ในกำรด ำรงชีพ 

รำษฎรที่อยู่อำศยั

หรอืท ำกนิอยู่ในเขต

ป่ำ/ใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่ำงถูกต้องตำม

กฎหมำย 

เจำ้หน้ำที่ผูม้ี

หน้ำทีดู่แลรักษำ

ป่ำ/สำมำรถ

ปฏิบัติหนำ้ที่มใิห้

มีกำรบุกรุกปำ่

เพิ่มเติมและมี

แนวทำงในกำร

ปฏิบัติงำนในพืน้ที่

อย่ำงชัดเจน 

ด ำเนินกำร

ส ำรวจรังวัด

เพื่อท ำกำร

รับรองสิทธิ

ตำมโครงกำร

จัดกำร

ทรัพยำกร

ทีด่ินและป่ำไม้

ในพืน้ที่ปำ่

สงวนแหง่ชำต ิ

5. กำรขีดเขต

และรับรอง

แนวเขตป่ำ

สงวน

แห่งชำต ิ

กรมที่ดิน/สำมำรถ

ด ำเนินกำรเรง่รัดกำร

ออกโฉนดทีด่ินให้แก่

รำษฎรได้อย่ำงถูกต้อง 

รำษฎรผูย้ื่นเรื่องขอ

ออกโฉนดทีด่ิน/ได้รับ

โฉนดที่ดนิเพื่อใช้เป็น

หลักทรัพย์ในกำร

ด ำรงชีพ 

 ขีดเขตและ

รับรองแนว

เขตป่ำสงวน

แห่งชำติลงใน

แผนที่ระวำง

โฉนดที่ดนิ 
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6. จัดท ำแนว

เขตป่ำสงวน

แหง่ชำติให้

ชัดเจน 

 เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่

ดูแลรักษำป่ำไม้/

ทรำบขอบเขตป่ำ

สงวนแห่งชำติที่

ชัดเจนในสภำพภูมิ

ประเทศจริง 

รำษฎรที่อยู่

อำศัย/ท ำกินอยู่

ในเขตป่ำสงวน

แหง่ชำติ/ทรำบ

ถึงสถำนะของ

พืน้ที่ 

กำรจัดท ำ

และซ่อมแซม

แนวเขตป่ำ

สงวน

แหง่ชำติ 

7. กำรตรวจ

พิสูจนท์ี่ดนิ

ในเขตป่ำไม ้

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดนิ/สำมำรถ

ด ำเนนิกำรเร่งรัดออก

โฉนดที่ดนิให้แก่รำษฎร

ได้อย่ำงถูกต้อง 

รำษฎรผู้ยื่นเรื่องขอ

ออกหนังสอืรับรอง

กำรท ำประโยชน์

หรอืขอออกโฉนด

ที่ดนิ/ได้รับหนังสอื

รับรองกำรท ำ

ประโยชน์หรอืโฉนด

ที่ดนิเพื่อใชเ้ป็น

หลักทรัพย์ในกำร 

ด ำรงชีพ 

 กำรระวังช้ี

แนวเขตและ

ตรวจพิสูจน์

ที่ดนิที่ขอ

ออกหนังสอื

รับรองกำร

ท ำประโยชน์

หรอืออก

โฉนดที่ดนิ 
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แนวทำงและวิธีกำรในกำรให้บรกิำรแก่ผู้รับบริกำร 

     1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานต่างๆ / ประชาชน 

เจา้หนา้ท่ีสารบรรณกลางลงทะเบียนรับหนงัสือ
พร้อมทั้งตรวจสอบส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (ถา้มี) 

จดัส่งหนงัสือใหส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 

สรุปบนัทึกเสนอพร้อมแนบร่างหนงัสือให้
ผูอ้  านวยการส านกัลงนาม 

เจา้หนา้ท่ีสารบรรณกลางออกเลขหนงัสือส่งและส่ง
หนงัสือไปยงัหน่วยงาน/ประชาชนเจา้ของเร่ือง 
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2. ขั้นตอนกำรขอรับกล้ำไม้ 
                              ส ำหรับประชำชนทั่วไป 

ในอ ำนำจหัวหน้ำศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้ 10,000 ตน้/ปี/รำย 

ในอ ำนำจหัวหน้ำสถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ 1,500 ต้น/ปี/รำย 

ส ำหรับศำสนสถำน หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรเอกชน 

ในอ ำนำจหัวหน้ำศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้ 50,000 ตน้/ปี/รำย 

ในอ ำนำจหัวหน้ำสถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ 10,000 ต้น/ปี/รำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบค ำขอ   

ส ำเนำบัตรประชำชน/ถ้ำเป็นโครงกำรต้องแนบรำยละเอียดโครงกำร เอกสำรที่ดินและแผนที่

สังเขป 

 

 

 

 

 

 

 (2) 

ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องย่ืนค าขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วย

ตนเอง  (ตามแบบค าขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน) 
 

ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการน าไปปลูกว่ามชีนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่  

  
ตรวจสอบข้อมูล 

  
หัวหน้าหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ลงนามอนุมัติ 

  
ลงทะเบียนรับกล้าไม้ 

 
จ่ายกล้าไม้ 1  ชั่วโมง 

รวม ขั้นตอนทั้งหมด / 4 ช่ัวโมง 

3  ชั่วโมง 

การพิจารณา  
1.  หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ เมื่อได้รับค าขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจ านวนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวน 
     ผู้ย่ืนค าขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจ านวนพ้ืนที่ปลูกเป็นหลัก  
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสอืแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุน    
    กล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัจ านวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยค านึงถึงเป้าหมายของโครงการ จ านวนผู้ย่ืน    
    โครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจ านวนพ้ืนที่ปลูก เป็นหลัก  
 
 

 



 

33 

 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำผดิกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม้ 

1. กำรรับแจง้เรื่องรอ้งเรียน 

 1.1 ช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนมีดังนี้ 

  1.1.1 โทรศัพท์หมำยเลข 053 271610 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  1.1.2 ทำงจดหมำยหรือด้วยตนเอง ณ ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เลขที่ 164 ถนนเจริญประเทศ ต ำบลช้ำงคลำน 

อ ำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 50100 

 1.2 ข้อมูลในกำรรับเรื่องร้องเรียน 

  1.2.1 ผูร้้องเรียนเป็นบุคคลประชำชนทั่วไปหรอืหนว่ยงำนองค์กรอื่นๆ  

  1.2.2 ผู้ร้องเรียนสำมำรถให้ข้อมูลที่เชื่อได้ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยว่ำด้วย

กำรป่ำไม้ (จงึจะมีกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป) 

  1.2.3 ผู้ร้องเรียนสำมำรถให้ข้อมูลสถำนที่กำรกระท ำผิดอย่ำงชัดเจนเพื่อควำม

รวดเร็วและแม่นย ำในกำรด ำเนินกำรขัน้ตอนตอ่ไป 

  1.2.4 ผู้รับเรื่องร้องเรียนหลังจำกได้บันทึกกำรรับเรื่องร้องเรียนแล้วให้ลงลำยมือ

ชื่อเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำให้ด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 

2. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน 

 2.1 กำรสั่งกำร 

  2.1.2 ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำพิจำรณำให้หน่วย

ป้องกันรักษำป่ำในพื้นที่รับผิดชอบหรือสำยตรวจปรำบปรำมฯ ในพื้นที่เข้ำตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ในทันที (ทั้งนีเ้พื่อควำมรวดเร็วสำมำรถสั่งกำรทำงโทรศัพท์ให้หนว่ยออกไปด ำเนนิกำรได้ทันที) 

  2.1.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่  1 (เชียงใหม่) สั่งกำรให้

ด ำเนนิกำรพรอ้มทั้งรำยงำนผลโดยเร็วต่อไป 

 2.2 กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  2.2.1 หน่วยป้องกันรักษำป่ำหรือสำยตรวจปรำบปรำมฯ พิจำรณำด ำเนินกำรตำม

อ ำนำจหน้ำที่ตอ่ไป 

3. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 

 3.1 รำยงำนผลตอ่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชยีงใหม่)  

 3.2 รำยงำนผลให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้ทรำบในกรณีที่ผู้แจ้งต้องกำรทรำบผลกำร

ด ำเนนิงำน  

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

10 นำที 

ขั้นตอนที่ 2 

ประมำณ 2 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 

3 ช่ัวโมง 

 

ประมำณ  3 วัน 
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22..  ควำมท้ำทำยต่อองค์กรควำมท้ำทำยต่อองค์กร  

ก. สภำพกำรแข่งขัน 

          ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) มีภำรกิจตำมกฎหมำยเพื่อบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ให้ระบบนิเวศสมดุล จึงไม่มีกำรแข่งขันทั้งภำยใน

และภำยนอกประเทศ เป็นเพียงกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนภำรกิจใหบ้รรลุผล

สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของกรมป่ำไม้ 

 (9) สภำพกำรแขง่ขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 

(เชยีงใหม่) 

ประเภทกำรแข่งขัน ประเด็นกำรแข่งขัน คู่แขง่ขัน ผลกำรด ำเนินกำร

ปัจจุบัน 

กำรแขง่ขัน

ภำยในประเทศ 

กำรอนุรักษ์/กำร

ป้องกันรักษำป่ำไม้ 

 

-กรมอุทยำน

แหง่ชำติสัตว์ป่ำและ

พันธุ์พชื 

-กรมทรัพยำกรทำง

ทะเลและชำยฝัง่ 

-องค์กรภำคเอกชน 

เชน่ มูลนิธิสบื นำคะ

เสถียร/RECOFT 

-สถิตจิับกุมพืน้ที่ป่ำ         

บุกรุกจ ำนวน 

6,856.48 ไร่ 

-จ ำนวนพืน้ที่ป่ำที่ได้รับ

กำรฟื้นฟู จ ำนวน 

12,137 ไร่ 

(ข้อมูลจำกกำรรำยงำน

ผลตำมค ำรับรองกำร

ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

2558 รอบ 12 เดือน) 

-มีหน่วยป้องกันรักษำป่ำ 

32 หน่วย ในกำรดูแล

พืน้ที่ป่ำสงวนแหง่ชำติ 

9,385,925.10 ไร่ 

และพืน้ที่ป่ำไม้ถำวร 

179,296 ไร่ 

 -กำรเสริมกำรมสี่วน

ร่วมกับภำคประชำชน

และหนว่ยงำนต่ำงๆ 

-องค์กรภำคเอกชน 

เชน่ ปตท. 

-รัฐวิสำหกิจ เช่น 

ธกส. 

-จ ำนวนหมูบ่้ำนที่มีกำร

ส่งเสริมกำรจัดกำร        

ป่ำชุมชนจ ำนวน 10 

หมูบ่้ำน  
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-มีอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ

จ ำนวน 1 เครอืข่ำย  

-มีอำสำสมัครของ อปท.

ด้ำนกำรป้องกันและ

ควบคุมไฟป่ำ จ ำนวน

100 คน 

 - กำรส่งเสริมกำร

ปลูกและฟื้นฟูป่ำไม้ใน

ทุกรูปแบบ 

-กรมอุทยำน

แหง่ชำติสัตว์ป่ำและ

พันธุ์พชื 

-กรมทรัพยำกรทำง

ทะเลและชำยฝัง่ 

-องค์กรภำคเอกชน 

เชน่ มูลนิธิสบื นำคะ

เสถียร/RECOFT 

-จ ำนวนพืน้ที่ป่ำปลูก

จ ำนวน 3,306 ไร่/ปี 

-จ ำนวนกล้ำไม้ที่

แจกจ่ำย 1,227,000 

กล้ำ/ปี 

กำรแขง่ขันภำยนอก

ประเทศ 

ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี

 

(10) ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ประสบควำมส ำเร็จเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภำพกำรแข่งขันของส ำนัก

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่  

 10.1 ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ประสบควำมส ำเร็จ

เมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แขง่ 

-ผูบ้ริหำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุน 

-มีกฎหมำยรองรับในกำรใหอ้ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

-กำรปรับปรุงโครงกำรสร้ำงของหนว่ยงำนในปัจจุบัน ครอบคลุมพืน้ที่ 

-มีแผนแมบ่ท แผนยุทธศำสตร์ และแผนกำรปฏิบัติงำน ในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

-บุคคลมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณไ์ด้ 

-บุคลำกรมีทักษะในกำรถ่ำยทอดวิชำกำรและเทคโนโลยีได้ 

-เจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัติงำนมปีระสบกำรณ ์ควำมรู้ และทักษะด้ำนวิชำกำร มีกำรพัฒนำเรียนรู้รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภำพ 

-บุคลำกรมีจิตบริกำร (service mine) สำมำรถเผยแพร่ควำมรูใ้นกำรขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ใน

พืน้ที่ป่ำไม้ให้แก่ผู้สนใจทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจนเข้ำใจและพงึพอใจ 
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-มีแนวพระรำชด ำริฯ มีกฎหมำย และพันธะสัญญำระหว่ำงประเทศที่เอือ้ต่อกำรฟื้นฟูและส่งเสริม

กำรปลูกป่ำ 

-หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมร่วมมือและให้สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นรูปธรรมมำก

ขึน้ 

-ทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน และพลังงำนทดแทน ท ำให้ได้รับควำมร่วมมอืใน

ด้ำนกำรฟืน้ฟูในด้ำนกำรฟื้นฟูป่ำไม้มำกยิ่งขึน้ 

-มีเทคโนโลยีทันสมัย ที่ช่วยให้ด ำเนินงำนวิจัยได้สะดวกและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

10.2 ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภำพกำรแขง่ขันของส ำนักจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชยีงใหม)่ 

-อัตรำต่อหน่วยกำรผลิต (Unit Cost) 

-เสถียรภำพทำงกำรเมอืง 

-กำรบูรณำกำรนโยบำยร่วมกันในระหว่ำงภำคส่วนรำชกำร 

-กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้ง นโยบำย และแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 

-กำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันในกำรวำงแผนกำรใชป้ระโยชน์ที่ดินในพืน้ที่เอกชน 

-มีมติ ค.ร.ม.ที่ยกเว้นกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ / ป่ำสงวน 

-กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใชป้ระโยชน์ที่ดินป่ำไม้มผีลต่อกำรบุกรุกป่ำ เช่น ส.ป.ก./พ.ร.บ. จัดกำร

ที่ดนิสงวนหวงหำ้มของรัฐ เพื่อรองรับโฉนดชุมชน 

-ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมำยที่บังคับในกำรปฏิบัติงำนไม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนใน

สถำนกำรณป์ัจจุบัน 

-วิกฤติเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเร่งให้มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกร บุกรุกแผ้วถำงท ำลำยป่ำและมีกำรใช้

ทรัพยำกรเกินก ำลังผลิต โดยขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของทรัพยำกรป่ำไม้ที่

มีต่อประเทศ 

-กระแสควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมตอ้งกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

-จ ำนวนบุคลำกรที่ลดนอ้งลงเมื่อเกษียณอำยุรำชกำรหรอืลำออก 

-โอกำสในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร 

(11) แหลง่ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

-รำยงำนประจ ำเดือนและประจ ำปีของหน่วยงำน 

-รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

-เว็บไซต์ 

-กำรส ำรวจ 

-รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร พ.ศ.2558 
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(12) ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

-กรณีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ ข้อมูลไม่ลงรำยละเอียดมำกท ำให้ไม่สำมำรถได้ขอ้มูลเชิงลกึ 

-ควำมรว่มมอืในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

-ข้อจ ำกัดทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

-ควำมทันสมัยของข้อมูล 

-ระบบฐำนข้อมูลที่แตกต่ำงกัน 

 

 

ข. ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 

      ควำมท้ำทำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

สิ่งท่ีท้ำทำย 

ควำมท้ำทำยตำม

พันธกิจ 

1.เสริมสร้ำงกำรมีสว่นร่วมของทุกภำคส่วนในกำรสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ 

ดูแล ป้องกัน และรักษำพืน้ที่ป่ำไม้ 

2.พื้นที่ป่ำที่ได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูมอีัตรำกำรอยู่รอดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
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3.สนับสนุนกำรก ำหนดเขตกำรจัดกำรพื้นที่อย่ำงมีสว่นร่วมในพืน้ที่อนุรักษ์ที่มี

ควำมส ำคัญในกำรรักษำสมดุจของระบบนิเวศให้คนกับป่ำอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

4.ชุมชนเป้ำหมำยสำมำรถน ำองค์ควำมรูไ้ปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

ควำมท้ำทำยด้ำน

ปฏิบัติกำร 

1.มรีะบบฐำนข้อมูลที่ทันสมัย 

2.กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มคีวำม

รวดเร็วยิ่งขึน้ 

3.กำรน ำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เขำ้มำใช้ 

4.กำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน 

5.กำรบูรณำกำรแผนงำนกับงบประมำณให้สอดคล้องกัน 

6.จัดระบบกำรตดิตำมผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่รำยงำนผล

กำรปฏิบัติงำนใหส้ ำนักทรำบทุกครั้งที่ด ำเนินกิจกรรม 

ควำมท้ำทำยด้ำน

ทรัพยำกรบุคคล 

1.พัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกรใหเ้อือ้ต่อกำรท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์ 

2.พัฒนำบุคลำกรให้เป็น Knowledge Worker เพื่อพัฒนำไปสู่องค์กำรที่มีขีด

สมรรถนะสูง (HPO) 
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      ควำมท้ำทำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

สิ่งท่ีท้ำทำย 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร ให้แก่ บุคลำกร เพื่อ

น ำไปสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป ภำยในค่ำนิยม  I AM RFD 

4.กำรประเมนิบุคคลตำม Competency 

5.กำรปรับกระบวนทัศน์ของบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงควำม

เป็นมอือำชีพ (Professional) ให้แก่บุคลำกรกรมป่ำไม้ 

6.เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้สำมำรถถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูน

องค์ควำมรูแ้บบสหวิทยำและสำมำรถใช้ระบบไอที 

7.เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ในกำรท ำงำนโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โปร่งใส มวีินัยและพร้อมรับผดิชอบ 

8.บุคลำกรในกรมป่ำไม้มคีวำมพึงพอใจในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

9.กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปใช้ให้บรรลุตำม

เป้ำหมำยอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 

ค.ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

(13) แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกรมป่ำไม้เพื่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ดีอย่ำง

ต่อเนื่อง 

-ตำมวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) โดยใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ที่มีกำรก ำหนด

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ และตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ เป็นเครื่องมอืในกำรด ำเนินงำน โดยมีส่วนติดตำม

และประเมินผล ส ำนักแผนงำนสำรสนเทศ เป็นผู้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จในกำร

ด ำเนินงำน เป็นรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี เพื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและมำตรฐำน เพื่อ

รำยงำนผูบ้ริหำร และส ำนัก/กอง เจ้ำของกิจกรรมได้พิจำรณำทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน 

 (14) แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสทิธิภำพของกรมป่ำไมเ้พื่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ดีอย่ำง

ต่อเนื่อง (ต่อ) 

-กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของกรมป่ำไม้แบบบูรณำกำรทั้งในระยะสัน้และระยะยำว 

-กำรควบคุมภำยใน เพื่อจัดกำรกับปัจจัยเสี่ยงของส่วนรำชกำร และป้องกันควำมเสี่ยงที่จะส่งผล

กระทบต่อภำรกิจหลักของกรมป่ำไม้ 

-กำรก ำหนดมำตรกำร/โครงกำรกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมป่ำไม้ภำยใต้

นโยบำยหลัก 4 ด้ำน เพื่อตอบสนองพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ด ีพ.ศ. 2556 
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-กำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่มคีวำมเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ 

-ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 

-กำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำองค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของบุคลำกร 

-กำรท ำงำนเชิงรุกและกำรท ำงำนเป็นทีม รวมทั้งมีกำรจัดระบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 

(15) แนวทำงในกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกรมป่ำไม้ 

-ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) และมุ่งจะพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organzation) โดยได้ก ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรู้กรมป่ำไม้ประจ ำปีไว้

อย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำควำมรูใ้นองค์กร 

-เพื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหนว่ยงำน  Website หนว่ยงำน 

-ในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดท ำแผนจัดกำร

ควำมรู้ในระดับกรมตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ ำนวน 1 องค์

ค วำมรู้  ได้ แก่  กำรบ ริห ำรจั ด ก ำรและกำรใช้ป ระโยชน์ ระบบสำรสน เท ศหน่ วย งำน                    

โดยส่วนอ ำนวยกำร 

 

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพของส ำนักจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับด้ำนข้อคิด 
แนวทำงปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำน และกำรให้รำษฎรเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของงำนที่รับผดิชอบตำมแตส่ถำนกำรณ์ 
2. ด้ำนขวัญก ำลังใจ ส่งเสริมคนดี ขยัน ไม่เกี่ยงงำน ให้มีโอกำส
ในกำรพิจำรณำควำมดคีวำมชอบ 
3. ส่งเสริมให้มีกองทุนสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรเพื่อขจัด
ข้อขัดขอ้งดำ้นสวัสดิกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในหน่วยงำน 
4. หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนรองรับแผนงบประมำณ
ที่ได้รับจำกกรมป่ำไม้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิพล 
5. กำรน ำเครื่องมอืกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(PMQA) มำใช้ ในกำรปรับปรุงพัฒนำ และบูรณำกำร เพื่อสรำ้ง

ระบบในกำรปฏิบัติรำชกำรใหม้ีประสิทธิภำพ และต่อเนื่องยิ่งขึน้ 

 
แนวทำงในกำรเรียนรู้ของ

องค์กร 

 

1. จัดใหม้ีกำรประชุมประจ ำเดือนของเจำ้หนำ้ที่ 
2. กำรส่งเจำ้หน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมในส่วนที่กรมป่ำไม้จัดขึ้น 
3. ให้หัวหนำ้งำนออกตรวจติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งให้
ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
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 4. มีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยทุกเดือน หรือโอกำสจะอ ำนวยเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบกำรณ์ที่ปฏิบัติงำนมำแต่ละช่วงให้
เจ้ำหนำ้ที่ภำยในองค์กรได้เรียนรู้เพิ่มเติมเสริมทักษะกำรท ำงำนใน
พืน้ที่ 
5. จัดโครงกำรฝึกอบรมรำษฎร เช่น หลักสูตร “กำรบริหำร

จัดกำรพื้นที่โดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ” เพื่อเสริมสร้ำงให้

สมำชิกชุมชนมีกำรพัฒนำภูมิปัญญำ และเพิ่มศักยภำพของ

เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมให้เกิดกำรเรียนรู้ เตรียมควำมพร้อมเพิ่มขึน้ใน

ครำวตอ่ไป 
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