
โครงสรางภายในสํานักจัดการปาชุมชน (50 อัตรา) ผอ.สํานักจัดการปาชุมชน 

 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

จัดการปาชุมชน 

 

สวนอํานวยการ  ส่วนภาคีเครือข่ายปาชุมชน  สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน  สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน  สวนนโยบายและกฎหมายปาชุมชน 

มีอํานาจหนาที่ 

          1. ศึกษา วิจัย เพ่ือกําหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการปาชุมชน ปาในเมือง และระบบวนเกษตร 

          2. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

          3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และสถาบันตาง ๆ มีสวนรวมในการอนรุักษ ฟนฟู  

               และบริหารจัดการปาชุมชน ปาในเมือง และระบบวนเกษตร 

          4. ดําเนินการและประสานงานเกีย่วกบัการพัฒนางานดานวนศาสตรชุมชนกบัหนวยงานที่เกีย่วของ 

          5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย ประกอบดวย 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสาร

บรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

ประชาสัมพันธ และงานติดตอประสานงาน

กับหนวยงานอ่ืนที่เกีย่วของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและ

บัญชี พัสดุ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบคุคล 

และงานโครงสรางพัฒนาระบบราชการ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและ

งบประมาณ การติดตามและประเมินผล 

5. กําหนดทิศทางการดําเนนิงานดานปา

ชุมชน ปาในเมือง และวนเกษตร โดยให

สอดคลองเช่ือมโยงยุทธศาสตรในทุกระดับ

และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหตรงกับ

ความตองการของชุมชน 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

1. เสริมสรางศักยภาพเครือขายปาชุมชนและ

สงเสริม สนับสนุนชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสถาบันตาง ๆ ใหเขามามีสวน

รวมเปนเครือขายในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ประสานงานและสนับสนนุ การจัดทํา

โครงการความรวมมือ แผนงานและกิจกรรม 

ดานปาชุมชนในฐานะภาคีเครือขายรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคมตาง ๆ ในการ

สนับสนุนชุมชนบริหารจัดการปาชุมชน  

3. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมรวมกับสถาบันศาสนา เพ่ือ

เปนการปองกันและแกไขปญหาพระสงฆใน

พ้ืนที่ปาไมตามมติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล

ภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการปาไมและปาชุมชน 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ หรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1. สงเสริมการจัดการปาชุมชน กําหนด

รูปแบบการสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

รวมถึงเสนอแนะนโยบายดานการจัดการปา

ชุมชน 

2. วางแผน ประสานการจัดทําโครงการ 

แผนการจัดการและสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ปาชุมชนรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ขยาย หรือ

เพิกถอนปาชุมชนตามกฎหมายวาดวย    

ปาชุมชน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

1. ศึกษา และพัฒนา กระบวนการ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงองคความรู

ทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน 

2. แลกเปลี่ยน เรียนรู และถายทอด

เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรูทาง

วิชาการดานวนศาสตรชุมชนกับหนวยงาน

ทุกระดับช้ันทั้งใน และตางประเทศ 

3. เสนอยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และ

รูปแบบในการพัฒนางานดานวนศาสตร

ชุมชนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนบน

ฐานขอมูลองคความรูทางวิชาการ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับ มอบหมาย 

1. ประสานงาน รับนโยบายดานปาชุมชนที่

เกี่ยวของ แปลงสูการปฏิบัติ 

2. ดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยปา

ชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

3. สนับสนุน ขับเคลื่อน เรงรัดผลักดัน ราง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. ประสานงาน รวมมือการใหความ

ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนิน

โครงการพิเศษดานปาชุมชน จากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน      

5. ประมวล วิเคราะห เพ่ือจัดทําฐานขอมูล

ดานปาชุมชนใหเปนปจจุบัน และ จัดทํา

เผยแพรผลงานดานปาชุมชนผานสื่อตางๆ 

 6. ปฏิบัติงานชวยเหลือ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย  



โครงสรางภายในสํานักจัดการปาชุมชน (50 อัตรา) ผอ.สํานักจัดการปาชุมชน 

 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

จัดการปาชุมชน 

 

สวนอํานวยการ  สวนภาคเีครือขายปาชุมชน  สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน  สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน  สวนนโยบายและกฎหมายปาชุมชน 

มีอํานาจหนาที่ 

          1. ใหคําปรึกษา แนะนํา การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธในการจดัการสงเสริมและพัฒนางานดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง  

              แกเจาหนาที่สํานักจัดการปาชุมชน เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานดานปาชุมชนในพ้ืนที ่  

          2. ถายทอดองคความรูและประสบการณงานดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชนปาในเมอืง แกเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานเอกชน รวมถึงชมุชนในพ้ืนที่  

              ในรูปแบบตาง ๆ เชน ส่ือตาง ๆ และการสัมมนา อบรม ถายทอดความรู เปนตน  

          3. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ 

          4. สนับสนุนการเผยแพร แลกเปล่ียนความรู การวิจัยดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

          5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสาร

บรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

ประชาสัมพันธ และงานติดตอประสานงาน

กับหนวยงานอ่ืนที่เกีย่วของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและ

บัญชี พัสดุ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบคุคล 

และงานโครงสรางพัฒนาระบบราชการ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและ

งบประมาณ การติดตามและประเมินผล 

5. กําหนดทิศทางการดําเนนิงานดานปา

ชุมชน ปาในเมือง และวนเกษตร โดยให

สอดคลองเช่ือมโยงยุทธศาสตรในทุกระดับ

และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหตรงกับ

ความตองการของชุมชน 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

1. เสริมสรางศักยภาพเครือขายปาชุมชนและ

สงเสริม สนับสนุนชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสถาบันตาง ๆ ใหเขามามีสวน

รวมเปนเครือขายในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ประสานงานและสนับสนนุ การจัดทํา

โครงการความรวมมือ แผนงานและกิจกรรม 

ดานปาชุมชนในฐานะภาคีเครือขายรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคมตาง ๆ ในการ

สนับสนุนชุมชนบริหารจัดการปาชุมชน  

3. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมรวมกับสถาบันศาสนา เพ่ือ

เปนการปองกันและแกไขปญหาพระสงฆใน

พ้ืนที่ปาไมตามมติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล

ภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการปาไมและปาชุมชน 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ หรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1. สงเสริมการจัดการปาชุมชน กําหนด

รูปแบบการสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

รวมถึงเสนอแนะนโยบายดานการจัดการปา

ชุมชน 

2. วางแผน ประสานการจัดทําโครงการ 

แผนการจัดการและสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ปาชุมชนรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ขยาย หรือ

เพิกถอนปาชุมชนตามกฎหมายวาดวย    

ปาชุมชน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

1. ศึกษา และพัฒนา กระบวนการ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงองคความรู

ทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน 

2. แลกเปลี่ยน เรียนรู และถายทอด

เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรูทาง

วิชาการดานวนศาสตรชุมชนกับหนวยงาน

ทุกระดับช้ันทั้งใน และตางประเทศ 

3. เสนอยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และ

รูปแบบในการพัฒนางานดานวนศาสตร

ชุมชนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนบน

ฐานขอมูลองคความรูทางวิชาการ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับ มอบหมาย 

1. ประสานงาน รับนโยบายดานปาชุมชนที่

เกี่ยวของ แปลงสูการปฏิบัติ 

2. ดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยปา

ชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

3. สนับสนุน ขับเคลื่อน เรงรัดผลักดัน ราง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. ประสานงาน รวมมือการใหความ

ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนิน

โครงการพิเศษดานปาชุมชน จากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน      

5. ประมวล วิเคราะห เพ่ือจัดทําฐานขอมูล

ดานปาชุมชนใหเปนปจจุบัน และ จัดทํา

เผยแพรผลงานดานปาชุมชนผานสื่อตางๆ 

 6. ปฏิบัติงานชวยเหลือ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย  



โครงสรางภายในสํานักจัดการปาชุมชน (50 อัตรา) ผอ.สํานักจัดการปาชุมชน 

 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

จัดการปาชุมชน 

 

สวนอํานวยการ  สวนภาคีเครือขายปาชุมชน  สวนสงเสริมการจัดการปาชุมชน  สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน  สวนนโยบายและกฎหมายปาชุมชน 

1. ใหคําปรึกษา แนะนํา การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธในการจดัการสงเสรมิและพัฒนางานดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง  

     แกเจาหนาที่สํานักจัดการปาชุมชน เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานดานปาชุมชนในพ้ืนที ่  

2. ถายทอดองคความรูและประสบการณงานดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชนปาในเมอืง แกเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานเอกชน รวมถึงชมุชนในพ้ืนที่  

     ในรูปแบบตาง ๆ เชน ส่ือตาง ๆ และการสัมมนา อบรม ถายทอดความรู เปนตน  

 3. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 4. สนับสนุนการเผยแพร แลกเปล่ียนความรู การวิจัยดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

 5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสาร

บรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

ประชาสัมพันธ และงานติดตอประสานงาน

กับหนวยงานอ่ืนที่เกีย่วของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและ

บัญชี พัสดุ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบคุคล 

และงานโครงสรางพัฒนาระบบราชการ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและ

งบประมาณ การติดตามและประเมินผล 

5. กําหนดทิศทางการดําเนนิงานดานปา

ชุมชน ปาในเมือง และวนเกษตร โดยให

สอดคลองเช่ือมโยงยุทธศาสตรในทุกระดับ

และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหตรงกับ

ความตองการของชุมชน 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

1. เสริมสรางศักยภาพเครือขายปาชุมชนและ

สงเสริม สนับสนุนชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสถาบันตาง ๆ ใหเขามามีสวน

รวมเปนเครือขายในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ประสานงานและสนับสนนุ การจัดทํา

โครงการความรวมมือ แผนงานและกิจกรรม 

ดานปาชุมชนในฐานะภาคีเครือขายรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคมตาง ๆ ในการ

สนับสนุนชุมชนบริหารจัดการปาชุมชน  

3. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมรวมกับสถาบันศาสนา เพ่ือ

เปนการปองกันและแกไขปญหาพระสงฆใน

พ้ืนที่ปาไมตามมติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล

ภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการปาไมและปาชุมชน 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ หรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1. สงเสริมการจัดการปาชุมชน กําหนด

รูปแบบการสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

รวมถึงเสนอแนะนโยบายดานการจัดการปา

ชุมชน 

2. วางแผน ประสานการจัดทําโครงการ 

แผนการจัดการและสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ปาชุมชนรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ขยาย หรือ

เพิกถอนปาชุมชนตามกฎหมายวาดวย    

ปาชุมชน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

1. ศึกษา และพัฒนา กระบวนการ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงองคความรู

ทางวิชาการดานวนศาสตรชุมชน 

2. แลกเปลี่ยน เรียนรู และถายทอด

เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรูทาง

วิชาการดานวนศาสตรชุมชนกับหนวยงาน

ทุกระดับช้ันทั้งใน และตางประเทศ 

3. เสนอยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และ

รูปแบบในการพัฒนางานดานวนศาสตร

ชุมชนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนบน

ฐานขอมูลองคความรูทางวิชาการ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับ มอบหมาย 

1. ประสานงาน รับนโยบายดานปาชุมชนที่

เกี่ยวของ แปลงสูการปฏิบัติ 

2. ดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยปา

ชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

3. สนับสนุน ขับเคลื่อน เรงรัดผลักดัน ราง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. ประสานงาน รวมมือการใหความ

ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนิน

โครงการพิเศษดานปาชุมชน จากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน      

5. ประมวล วิเคราะห เพ่ือจัดทําฐานขอมูล

ดานปาชุมชนใหเปนปจจุบัน และ จัดทํา

เผยแพรผลงานดานปาชุมชนผานสื่อตางๆ 

 6. ปฏิบัติงานชวยเหลือ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

มท่ีไดรับมอบหมาย 

ศูนยสงเสรมิวนศาสตรชุมชน 1-13 

1. รวบรวมองคค์วามรู้ดา้นวนศาสตร์ชุมชน ป่าในเมือง ดา้นภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน และวชิาการ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

การบริหารจดัการป่าชุมชน 
2. ส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นวนศาสตร์ชุมชน ป่าในเมือง และวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการบริหารจดัการป่าชุมชน  

3. สาธิต ถ่ายทอด ฝึกอบรมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดา้นการจดัการป่าไม ้ 
ดา้นวนศาสตร์ชุมชน ป่าในเมือง และวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการป่าชุมชน ภายใตรู้ปแบบ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน 
4. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและแลกเปล่ียน ความรู้ดา้นวน

ศาสตร์ชุมชน ป่าในเมือง และวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการป่าชุมชน 
5.  ส่งเสริมและพฒันาป่าไมใ้นรูปแบบบรูณาการ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
6. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

โครงสร้างภายใน 



สวนภาคีเครอืขายปาชมุชน 

สวนนโยบายและกฎหมายปาชุมชน 

ผูอํานวยการสํานักจัดการปาชุมชน 

รักษาการ ชช. 



สํานักจัดการปาชุมชน  

    ก) ศึกษา วิจัย เพ่ือกําหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการปาชุมชน ปาในเมือง และระบบวนเกษตร 

    ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

    ค) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และสถาบันตาง ๆ  

       มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการปาชุมชน ปาในเมือง และระบบวนเกษตร 

    ง) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานดานวนศาสตรชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

  

 
ตามโครงสราง เม่ือ 29 พฤษภาคม2562  



ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการปาชุมชน  

     (1) ใหคําปรึกษา แนะนํา การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธในการจัดการสงเสริมและพัฒนา 

งานดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง แกเจาหนาที่สํานักจัดการปาชุมชน เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน 

ดานปาชุมชนในพ้ืนที่   

     (2) ถายทอดองคความรูและประสบการณงานดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชนปาในเมืองแกเจาหนาที่ของรัฐและ

หนวยงานเอกชน รวมถึงชุมชนในพ้ืนที่ ในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อตาง ๆ และการสัมมนา อบรม ถายทอดความรู เปน

ตน  

     (3) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง กฎระเบียบ/กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

     (4) สนับสนุนการเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู การวิจัยดานปาชุมชน วนศาสตรชุมชน ปาในเมือง กับหนวยงานทั้ง

ในและตางประเทศ 

     (5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 

 



   งานการเงิน  

  บัญชีและพัสดุ 
 

       บริหารทั่วไป 

 (สารบรรณ/การเจาหนาที่) 
 

1 

- จัดทําทะเบียนรับสงหนังสือ  

- ระบบขอมูลอัตรากําลังการพัฒนา 

  บุคลากรของสํานักจัดการปาชุมชน 

- ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล 

  การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 

 ฝายแผนงานและงบประมาณ 
 - วางแผน และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ 

- เรงรัด ติดตาม ผลการใชจายงบประมาณ 

- บริหารการเงิน การบัญชี  

- ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 

- ควบคุม กํากับดูแล 

  การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 

  ของสํานักจัดการปาชุมชน 

2 
3 



เสริมสรางศักยภาพเครือขายปาชุมชนและสงเสริม สนับสนุน ชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันตาง ๆ เขามามีสวนรวม 

เปนเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ประสานงานและสนับสนุน การจัดทําโครงการความรวมมือ แผนงานและกิจกรรมดานปาชุมชน

ในฐานะภาคีเครือขายรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคมตางๆ 

สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรพัยากรปาไมรวมกับสถาบันศาสนา เพื่อเปนการปองกัน 

และแกไขปญหาพระสงฆในพืน้ที่ปาไมตามมติ ครม. ที่เก่ียวของ 

ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการปาไม

และปาชุมชน ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานที่เก่ียวของ  

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สงเสริมการจัดการปาชุมชน กําหนดรูปแบบการสงเสรมิการจัดการ

ปาชุมชน รวมถึงเสนอยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานดานการจัดการ 

ปาชุมชน 

 
วางแผน ประสานการจัดทาํโครงการ แผนการจัดการ 

และสนับสนุนการบริหารจัดการปาชุมชนรวมกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

 
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนปาชุมชน

ตามกฎหมายวาดวยปาชุมชน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ 

 



พัฒนาอาชีพดานวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเสริมสราง  

และสงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของปาชุมชนอยางสมดุลและเกื้อกูล 
 

ศึกษา วิจัย วางแผน และพัฒนางานดานวนศาสตรชุมชน 

เปนศูนยกลางถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานปาชุมชน 

 

     พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และกําหนดรูปแบบการจัดการปาไมทีเ่หมาะสม เพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวนศาสตรชุมชน รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร กลยุทธ 

แผนงานในการพัฒนาวนศาสตรชุมชนตอกรมปาไม 

บูรณาการกระบวนการบรหิารจัดการทรพัยากรปาไม  

และสิ่งแวดลอมในระดบัชุมชน เพ่ือการพัฒนาปาในเมืองอยางย่ังยืน 

 



- วิเคราะหใหคําปรึกษา ขอกฎหมาย ดานปาชุมชนตลอดจนวินิจฉัย 

ขอพิพาท ขอขัดแยง และขอรองเรียนตามกฎหมายปาชุมชน 

 

- ประมวล วิเคราะห เพ่ือจัดทําฐานขอมูลดานปาชุมชน และจัดทําเผยแพร

ผลงานดานปาชุมชนผานสื่อตาง ๆ 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

    1. ดําเนินการตามขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑตามที่กฎหมายปาชุมชนกําหนด 

ตลอดจนการสนับสนนุ ขับเคลื่อนการดําเนินการตามกฎหมายปาชุมชน 
 

- ประสานงานตามนโยบายดานปาชุมชนที่เกี่ยวของ  

แปลงสูการปฏิบัติ 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	ประชุม
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8


