
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้
กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



พันธกิจ
1. มุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
2. ก าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจน
จัดการที่ดินป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. จัดการแนวเขตให้มีความชัดเจน
4. จัดท าข้อมูลและพัฒนาการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ และระบบภูมิสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรที่ดินป่าไม้

วิสัยทัศน์
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชน  
อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักจัดการท่ีดินป่าไม้
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รัฐธรรมนูญ นโยบาย แผนพัฒนาฯ 
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560

หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 มาตราท่ี 43 “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ 
 มาตราที่ 57 รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้

มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่
กฎหมายบัญญัติ
 ตามมาตรา 58 การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ
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นโยบายรัฐบาล

5

ด้านที่ 3 การลดความเหลือ่มล้ าของสังคม และ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรัฐ
ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และชุมชน 

สำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูล 
โดยยึดแนวพระรำชด ำริ

กำรใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ

3
1

กำรเร่งส ำรวจและ
จัดท ำแนวเขตกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

2
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 

 มีเป้าหมายและตัวชี้วัดเรื่อง แผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) แล้วเสร็จ           
มีการประกาศใช้ และจ านวนพ้ืนที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน

 มีเป้าหมายและตัวชี้วัดเรื่อง สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
 เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ          

แบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้มีการจัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดิน
 จัดท าระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมลูที่ดินและแผนที่แหง่ชาติ แสดงการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในที่ดิน 

ที่มีการถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการและป้องกันการขยายพื้นที่เกษตรกรรม
 ปรับปรุงระบบการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม   

ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
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• แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน (กอ.รมน.)

 เป้าหมายหลัก คือ พิทักษ์รักษาป่าไม้ของประเทศให้มีความสมบูรณ์ โดยให้มีพื้นที่
ป่าอย่างน้อย 40 % ของพื้นที่ประเทศ ภายใน 10 ปี
 ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

• ยึดคืนพื้นที่ป่า ยับยั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
เป็นหลักฐานหลัก ร่วมกับหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

 ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
• จัดท าแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวท่ีชัดเจน 
• จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning)

 ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน
• ให้คนอยู่กับป่าพ่ึงพากันอย่างมีความสุข
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
แนวทางหลักที่ 6 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลักที่ 1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ด้านบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า 
• โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1 : 4,000 (One Map) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าสงวนแห่งชาติ

 เป้าหมายที่ 4 แผนงานบริหารจัดการราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

• โครงการแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ จัดที่ดินพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้ชุมชนอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 3.4 ล้านไร่

9

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559 - 2564



 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 4 จ าแนกที่ดินป่าไม้ให้เหมาะสมและจัดท าแนวเขตป่าไม้ให้ชัดเจนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 ควบคุมและพัฒนาการจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าไม้และที่ดินป่าไม้อย่างเหมาะสม

และเป็นธรรม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 1 จัดท าฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 
กลยุทธ์ 2 แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา บนพื้นฐานการบูรณาการอย่างเป็นธรรม

และเป็นไปตามกฎหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้
กลยุทธ์ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่นและเกื้อกูลธรรมชาติ

อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
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นโยบายกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดนิของรัฐ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและเอกชนในการปลกูป่า จัดการป่าชุมชน และปลูกป่าเศรษฐกจิ 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการแกป้ัญหาการถือครองสทิธิ์ที่ดนิทับซ้อนอนัเนื่องมาจาก
การออกเอกสารสทิธิ์ แผนที่ ข้อกฎหมาย และการทุจริตของเจา้หน้าที่ ฯลฯ

 เร่งรัดและผลกัดันการน า “โครงการเร่งด่วนเพือ่แกไ้ขปัญหาการบุกรุก ท าลายทรัพยากร  
ป่าไม้ของประเทศ” (แผนที่สองพันลา้น) มาใช้แก้ไขปัญหาเขตท่ีดนิทบัซ้อน และแนวเขต
พื้นท่ีป่าไม้ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกดิข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจา้หน้าทีร่ัฐ

 ทุกหน่วยงานใหค้วามส าคัญกบัการสง่เสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



12

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 17
 พระราชบัญญัติปาไม้ พุทธศักราช 2484
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16 ทว,ิ 19 และมาตรา 19/1
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 3
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 

มาตรา 6
 กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ใช้ในกรณีการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ในต าบล  
ที่มีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2529 และ 2 มิถุนายน 2530 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดสภาพป่าเสือ่มโทรม

 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 เรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดสภาพป่าเสือ่มโทรม

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชนท์รัพยากรและ
ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง     
ผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดินปา่ไม้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิม่เติม

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่อง แผนการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้
ระดับพื้นที่

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ให้มีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติหลักการการจัดที่ดินท ากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิใหกรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตใหเขาท าประโยชนในที่ดินของรัฐเปน      
กลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ คทช. ก าหนด ในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอื่น         
ที่เหมาะสม 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 รับทราบกระบวนการการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณะประโยชน และพื้นที่ปาชายเลนในภาพรวม

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ 

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ท าประโยชน์และ        
อยู่อาศัยภายในเขตการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530

 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพื่อออกโฉนด
ที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. 2534

 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม           
(ส.ป.ก.) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการกันพื้นที่

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คทช.”

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ด าเนินการส ารวจจัดท าข้อมูลการท าประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุง
ป่าสงวนแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
หรือการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จัดท าแผนที่
ป่าไม้ ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการส ารวจ รังวัดหมายแนวเขตพ้ืนที่ เพื่อก าหนด
เขตพ้ืนที่ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ ควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้

ภารกิจตาม
กฎหมาย

ภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กรมป่าไม้ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง



โครงสร้างและอัตราก าลังปัจจุบัน

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้
ขรก. - 48
พรก. - 78
ลจป. - 1

ส่วนอ านวยการ ส่วนก าหนดเขตที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ ส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้

รวม
127



อ านาจหน้าที่ของส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

กฎกระทรวง โครงสร้าง

 ศึกษำ วิเครำะห์ ส ำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยำกรป่ำไม้ 
กำรจัดท ำแผนที่ ป่ำไม้ และก ำหนดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมใ้นเขตพื้นที่รับผิดขอบของกรมป่ำไม้
 ก ำหนดหลักเกณฑ์  แนวทำงเพื่อด ำเนินกำรส ำรวจ  รังวัดหมำย
แนวเขตพื้นที่ เพื่อก ำหนดเขตพื้นที่ป่ำไมแ้ละที่ดนิปำ่ไม ้เพื่อใช้เป็น
หลักฐำนอ้ำงอิงตำมกฎหมำยที่เกีย่วข้อง และควบคุมกำรใช้
ประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศปำ่ไม ้เพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
 ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำไม้ให้เป็นไป
ตำมนโยบำย กฎหมำย เกี่ยวกับกำรป่ำไม้ และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจดัท ำหนังสอือนุญำตให้ท ำประโยชน์และ
อยู่อำศัยในเขตปรับปรุงป่ำสงวนแห่งชำติ กำรแก้ไขปัญหำข้อ
ขัดแย้งในเร่ืองที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย หรือกำรใช้ประโยชน์อื่นๆ
 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรอืสนับสนนุกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

 ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ การ
จัดท าแผนที่ป่าไม้ และก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดขอบของกรมป่าไม้
 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อด าเนินการส ารวจ รังวัดหมายแนวเขต
พื้นท่ี เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม้และที่ดินป่าไม้ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
 ด าเนินการจัดการสิทธิ์และการใช้ท่ีดินป่าไม้ ตามกฎหมายและนโยบาย
ด้านการจัดการท่ีดินป่าไม้
 บริหารจัดการพื้นท่ี ให้บริการ หรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ และ
พื้นท่ีป่าอื่นๆ
 ติดตาม และประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย



อ านาจหน้าที่
ส่วนอ านวยการ

ด า เนินการเกี่ ยวกับงานธุ รการ งานสารบรรณ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1

ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร งานบุคคล 
และงานพัฒนาระบบราชการ

ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ติดตาม
ประเมินผล และเร่งรัดผลการด าเนินงาน

2

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3

4

5



อ านาจหน้าที่
ส่วนก าหนดเขต

ที่ดินป่าไม้

ด าเนินการส ารวจ รังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อก าหนดเขตพื้นที่
ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ และก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ

1

ส ารวจ พื้นที่ป่าไม้ เพื่อก าหนดเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้และจัดท า
เครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้

ตรวจสอบสิทธิการครอบครองของราษฎร หรือ
หน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมด าเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย  และประสานการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด
ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้

ประสานและรวบรวมผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ประจ าจังหวัด เพื่อเสนอรัฐมนตรี

2

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3

4

5



อ านาจหน้าที่
ส่วนจัดการสิทธิ์
การใช้ที่ดินป่าไม้

ด า เนินการจัดการสิทธิ์ และการใช้ที่ ดินป่ า ไม้ 
ตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้

2 ด าเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 
รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้

ศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด าเนินการลดผลกระทบในการ
อยู่อาศัย/ท ากินในพื้นที่ป่าไม้และก าหนดมาตรการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของ
ราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัย/ท ากินหรือการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ 
ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่

ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

1

3

4

56



อ านาจหน้าที่
ส่วนส ารวจและ

วิเคราะห์ทรัพยากร
ป่าไม้

1
ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล 
(Remote Sensing) ในพื้ นที่ ป่ า ไม้ และส ารวจ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการบริหารจัดการ การป้องกัน 
และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้

อ่าน แปลตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

ส ารวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ 
ประเมินสถานภาพ ศักยภาพและก าลั งผลิตของ
ทรัพยากรป่าไม้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5

4

3

2



อ านาจหน้าที่
ส่วนภูมิสารสนเทศ

ป่าไม้

1
ศึกษา วิ เคราะห์  และจัดท าข้อมูลที่ ดินป่ าไม้ ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้

จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และแผนที่โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ และการบริการ

จัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 
และก าหนดแนวทางมาตรการในการจัดการ
ระบบข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ และอื่นๆ ในพื้นที่
ป่าไม้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น      
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย4

3

2



อ านาจหน้าที่
ส่วนพัฒนาทรัพยากร

ที่ดินป่าไม้

1
บริหารจัดการพ้ืนที่ ให้บริการ หรืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุง
ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่นๆ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้แบบอเนกประสงค์
(Multiple-purpose Management) ภายใต้กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5

4

3

2



พื้นที่รับผิดชอบ

ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 10.5 ล้านไร่ 

• ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย
- จ านวน 1,221 ป่า
- เนื้อที่ประมาณ 146.63 ล้านไร่ (ค านวณโดย GIS) 

• ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (เฉพาะส่วนที่ซ้อนทับป่าสงวน
แห่งชาติ) เนื้อท่ีประมาณ 46.75 ล้านไร่

• ส่งมอบให้ ส.ป.ก. น าไปปฏิรูปที่ดิน
ประมาณ 30.36 ล้านไร่
คาดว่าจะส่งมอบ/ผนวกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 8.47 ล้านไร่

คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้ดูแล
ประมาณ  61.05 ล้านไร่



ภำรกิจที่ด ำเนินกำรตำม
ปีงบประมำณ
และนโยบำยที่ส ำคัญ
ของรัฐบำลในปัจจุบัน



 ปัจจุบันด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 ผลการจัดหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2558 - 2563

จ านวน 321 พื้นท่ี 62 จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ 1,508,261 ไร่
 อนุญาตแล้ว จ านวน 136 พื้นท่ี 56 จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ 637,600 ไร่

 ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม คทช. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งต้ังภายใต้ 
คทช.

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในเรื่องที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้



 ด าเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ในรูปโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ 
 ผลการรังวัดแปลงที่ดิน ถึงปีงบประมาณ 2562

ราษฎร 715,646 ราย เนื้อที่ 6,519,546 ไร่
 ด าเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าไม้          

(ทุกประเภท) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม     
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 ด าเนินการให้ค าแนะน าในการด าเนินการตามนโยบายในเชิงรุกของ รมว.ทส. ได้จัดตั้ง 
“ชุดปฏิบัติการ คทช.อ าเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต”ิ เพื่อสร้างความเข้าใจใหแ้ก่ราษฎร
ในการน ามาตรการมาใช้ปฏิบัติ

ด าเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ท่ีดิน
ของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ และการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใชท้ี่ดินของราษฎร
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ด าเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ท ากินในพื้นที่ป่าไม้
และก าหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้



ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส./P-move) 
 เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ ทส.
 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. และ

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของ ขปส. ภายใต้
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5

สมัชชาเกษตรกร เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหา     
ข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร

 โฉนดชุมชน

กลุ่มเรียกร้องต่างๆ

ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย/ท ากินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในพื้นที่



 ด าเนินการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาตให้ท า
ประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.)

 ด าเนินการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดิน   
ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปทรัพยากรทางบก

 เข้ าร่ วมประชุมคณะท า งานยุทธศาสตร์ เ รื่ อ ง  ป่ า ไม้และการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย 
เกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย



จัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 จัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุง
โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน    
1 : 4,000 (One Map) จ านวน 1,221 ป่า 
โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 150,000 กิโลเมตร
 ในปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 29,384 กิโลเมตร 
 ในปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 120,616 กิโลเมตร

 ด าเนินการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการรังวัดฝังหลักแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2550 - 2562
 ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 11,458 กิโลเมตร จากเป้าหมายทั้งหมด 56,803
กิโลเมตร คงเหลือ 45,345 กิโลเมตร



ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรังวัดยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้

32

 จัดท าแนวเขตพื้นท่ีป่าทุกประเภทให้มีความชัดเจน เช่น พื้นท่ีอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่อื่นๆ 



33

 ด าเนินการสอบสวนสิทธิ์ในป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดใหม่ ตามมาตรา 13
แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

 ตรวจสอบพื้นที่ส่งมอบกรมป่าไม้ตามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2538 ระหว่างกรมป่าไม้และส านักงานการปฏิรูปที่ดิน        
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการกันพื้นที่

 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ

สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือท าประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎร
ยื่นค าร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ



ส ารวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

34

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ที่มีศักยภาพในการสงวนไว้เพื่อประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่

 ป่าปรุใหญ่ ในท้องที่ต าบลหนองจะบก ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

 ป่าเขาปลายบัด ในท้องที่ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย ต าบลยายแย้มวัฒนา   
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
(ปัจจุบันกรมป่าไม้อยู่ในขั้นตอนเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อประกาศเป็นกฎหมายต่อไป)



ด

2. ส ารวจทรัพยากรป่าไม้

ส ารวจข้อมูลต้นไม้ ความหนาแน่น ชนิดพรรณไม้

1. การส ารวจรังวัด

ส ารวจ รังวัด หมายแนวเขต เพ่ือจัดท าขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3. การประชาพิจารณ์ 4. จัดท าร่างกฎกระทรวง

จัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติปรุใหญ่ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

1. ป่าปรุใหญ่ ในท้องท่ีต าบลหนองจะบก ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประสานงานหน่วยงานในท้องที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้ราษฎร
ทราบถึงการก าหนดพื้นที่ป่าปรุใหญ่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ



ประสานงานหน่วยงานในท้องท่ี อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ให้ราษฎรทราบถึง
การก าหนดพ้ืนที่ป่าปลายบัด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

2. ส ารวจทรัพยากรป่าไม้

ส ารวจข้อมูลต้นไม้ ความหนาแน่น ชนิดพรรณไม้

1. การส ารวจรังวัด

ส ารวจ รังวัด หมายแนวเขต เพ่ือจัดท าขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3. การประชาพิจารณ์ 4. จัดท าร่างกฎกระทรวง

จัดท าร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาปลายบัด เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ
ต่อไป

2. ป่าเขาปลายบัด ในท้องท่ีต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย ต าบลยายแย้มวัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ส ารวจพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อก าหนดเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติแห่งใหม่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ านวน 12 ป่า

New



ด าเนินงานอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายดาวเทียม

 ผลการด าเนินงานพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 102,484,072.71 ไร่ หรือร้อยละ 31.68

ของพื้นที่ประเทศ
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ด าเนินงานอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ 

ด าเนินการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานต่างๆ  
ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 - 2563
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ด าเนินงานอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่าย
ทางอากาศ เพื่อใชัในการบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล

 จัดท าข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 8 ชนิดหลัก ที่ตรวจพบในป่าสงวนแห่งชาติ 
ประกอบด้วย ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด   
ยูคาลิปตัส และสัก



จัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 

 จ าเป็นต่อการรังวัดหมายแนวเขตป่าไม้ การจัดท าแผนที่ป่าไม้เป็นจุดอ้างอิง            
เป็นจุดบังคับเพื่อความแม่นย าถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับในการจัดท าแผนที่

 ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 รวม 5,870 ระวาง ครอบคลุมพื้นที่   
58 จังหวัด ใน 306 ป่าสงวนแห่งชาติ 



การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ดินป่าไม้ Base Map



จัดท าฐานข้อมูลการอนุญาต
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
โดยด าเนินการรวบรวม 
จัดเก็บข้อมูลและน าเข้า
ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ จัดท าข้อมูล
ให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ 

การจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ปี พ.ศ. เรื่อง/ปี ราย/ปี แปลง/ปี

2556 99 79 146

2557 95 78 99

2558 188 140 322

2559 260 195 325

2560 557 425 662

2561 501 324 545

2562 429 294 524

2563 93 27 101

รวมทั้งสิ้น 2,129 1,192 2,623

จ านวนข้อมูลที่น าเข้าในฐานข้อมูล
การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้



การจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

จ านวนพื้นที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามประเภทป่า (แปลง)

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 42 59 96 170 450 269 256 70 1,342

ป่าสงวนแห่งชาติ 104 40 226 155 212 276 268 31 1,281

รวม 146 99 322 325 662 545 524 101 2,623

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563



การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ครบจ านวน   
25 % ของพื้นที่ประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

พื้นที่ประเทศไทย 323.53 ล้านไร่
 อุทยานแห่งชาติ (66.21+6.16)    72.37 ล้านไร่     
 ขอผนวกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่ม 12.57 ล้านไร่

(อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10.72 ล้านไร่) 

 มีภาระผูกพันกรมป่าไม้ 2.25 ล้านไร่
 เป้าหมายคาดว่าส่งมอบ 8.47 ล้านไร่
 ป่าสงวนแห่งชาติ (คงเหลือในความรับผิดชอบ)  61.05 ล้านไร่



กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาไทย ด าเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัด 

ผังเมืองรวมชุมชน ผังการระบายน้ า โดยเชิญกรมป่าไม้เป็นกรรมการร่วมตรวจสอบ 

และชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวง

ตารางแสดงจ านวนงานหนังสือผังเมืองที่ให้ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ/ ประชุมชี้แจง

การตรวจสอบร่างกฎกระทรวง/ตรวจสอบผังเมือง

ปี
จ านวนงานหนังสือ (เรื่อง)

ผังเมืองรวม ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม รวม/ ปี

2560 60 31 91

2561 62 28 90

2562 40 10 50



บริการตรวจสอบ/ให้ความอนุเคราะห์แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแก่หน่วยงานต่างๆ

บริการพิมพ์แผนที่ป่าไม้

จ านวนงานหนังสือให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 50 เรื่อง/ปี

การตรวจสอบ/ให้ความอนุเคราะห์แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ



 เป็นผู้ประสานหลักในการรายงานการประเมินทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก (Global Forest 
Resources Assessment : FRA) ต่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agricultural Organization of the United Nations : FAO) ข้อมูล FRA 2020

 เป็นผู้ประสานงานร่วมกับส านักการป่าไม้ต่างประเทศในการรายงานข้อมูลด้านป่าไม้ 
( Monitoring, Reporting and Assessment : MAR) ต า ม ที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Senior 
Officials on Forestry (ASOF) ร้องขอ

การป่าไม้ระหว่างประเทศ 



ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตตามมาตรการ การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและ
ท ากินในป่าสงวนแห่งชาติให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อด าเนินการจัดที่ดิน    
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) รายพื้นที่

จัดท าแผนที่แสดงขอบเขตตามมาตรการ การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย
และท ากินในป่าสงวนแห่งชาติ

ตัวอย่ำงแผนท่ีแสดงขอบเขตตำม
มำตรกำร กำรแก้ไขปัญหำกำรอยู่อำศัย
และท ำกินในป่ำสงวนแห่งชำติรำยอ ำเภอ



ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หายไป ที่เกิดจากคณะท างานฯ 

ระดับจังหวัด ปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 

(One Map)

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map)



ด าเนินการจัดท าและปรับปรุง Website ของส านักจัดการที่ดินป่าไม้  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

จัดท า Website และ Application ระบบฐานข้อมูลป่าไม้แห่งชาติ เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยในการด าเนินงานส าหรับการตรวจสอบ และวางแผนบริหารจัดการ
พื้นที่

ด าเนินการจัดท า Website และ Application
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การพัฒนาเว็บไซต์ ของ สจด. ให้ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้มากขึ้น เช่น การค้นหา
ข้อมูลของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คทช. https://flmgt.forest.go.th/Land

การจัดท า Application ชื่อว่า National Forest Information Center (NFIC) ทั้งระบบ 
IOS และ Android
 มีข้อมูล Layer หลากหลายมิติ แนวเขตป่าสงวนฯ / ป่าอนุรักษ์ /ป่าไม้ถาวร / 

เขตการปกครอง / สปก. / คทช. ฯลฯ
 Layer ของภาพถ่ายทางอากาศ 5 ชั้นปี
 การตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายต าแหน่งแปลงที่ดิน โดยการป้อนค่าพิกัด

การศึกษาและจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Information) โดยใช้จังหวัด
น่านเป็น Case Study
 ทราบประเภทท่ีดิน ข้อมูลปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ
 เพื่อประโยชน์ในการวางแผน / บริหาร / จัดการ

ด าเนินการจัดท า Website และ Application



การจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 จากการตรวจสอบเบื้องต้นของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ระหว่างปี 2560 - 2562  
ปรากฏว่า มีพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)        
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ จ านวน 109 พื้นที่ ในท้องที่ 46 จังหวัด ดังนี้

1. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 75 ป่า จ านวน 104 พื้นที่
2. อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 จ านวน 5 พื้นท่ี 

(มี 1 พื้นที่ที่อยู่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต)ิ

 จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ผศ.สุรเชษฏ์ เชษฐมาส 
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารีย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนา  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” จ านวน 4 รุ่น 125 คน

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” จ านวน 60 คน
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การจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าโครงการจัดท าผังบริเวณ (Site Plan) เพ่ือพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณแหลง่นันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิโดยจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปน็ที่ปรึกษาในการด าเนินงาน จ านวน 3 พื้นที่ ดังนี้

1. บริเวณ “หินสามวาฬ” ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู 
จังหวัดบึงกาฬ

2. บริเวณ “ดงรอยเท้าไดโนเสาร์”ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. “น้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง” ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงราย

 กรมป่าไม้ออกประกาศตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507
ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินโครงการด้านการจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศแล้ว 16 พื้นท่ี
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 งานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ 
กรมป่าไม้ก าหนด

 มีหน่วยงานปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานทั่วประเทศ โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
และภารกิจที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 ท าให้มีความพร้อมและ
สามารถปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ ท าให้สามารถขับเคลื่อนการท างานที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากหน่วยงานส่วนกลางได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจยัภายในที่เป็นจดุแข็ง
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 ภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ มีภารกิจด้านหนึ่งในการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจาก
การส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) ในพื้นที่ป่าไม้ การจัดท าระบบข้อมูล
ทรัพยากรที่ดินป่าไม้และอื่นๆ ในพื้นที่ป่าไม้ และจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ และจัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ซึ่งมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ตอบสนองต่อภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ และมี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ได้มากขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิค และระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย ท าให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
รวดเร็ว เช่น GPS ส าหรับตรวจสอบแนวเขต รังวัดแปลงที่ดิน

ปัจจยัภายในที่เป็นจดุแข็ง
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 งานส่วนหนึ่งที่จัดการที่ดินป่าไม้รับผิดชอบด าเนินการ เป็นภารกิจงานนโยบาย และมี
ความเร่งด่วนที่ส่วนใหญ่ถูกจ ากัดด้วยระยะเวลา และภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณ
มาก ท าให้การปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานที่ได้ไม่ครบถ้วนและเต็มประสิทธิภาพ 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

 ในการปฏิบัติงานภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ยังขาดความพร้อมในด้าน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เป็นไปตามที่ขอ ประกอบกับงบประมาณ    
ส่วนหนึ่งใช้กับงานนโยบายที่ไม่มีการวางแผนก่อน ส่งให้ผลการปฏิบัติงานไม่สามารถ
ด าเนินการควบคุมพื้นท่ีได้ทันกับสถานการณ์

ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุออ่น
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 ภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ยังมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญด้านเทคนิค
การวิเคราะห์และแปลภาพถ่าย นอกจากนี้ ยังไม่ได้รับการจัดหาอัตราก าลังมาทดแทน
ต าแหน่งที่หายไป โดยเฉพาะในต าแหน่งข้าราชการที่เป็นช่างส ารวจรังวัด ท าให้
บุคลากรที่ยังอยู่ต้องรับผิดชอบภาระงานที่มาก

 ในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ ทักษะ อีกทั้งในบางโอกาสมีงานส าคัญ
เร่งด่วน ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ ไม่สามารถด าเนินการให้     
แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย

ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุออ่น
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 งานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นงานที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล          
แผนยุทธศาสตร์ กฎหมายที่ก าหนด ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่หน่วยงานจะได้ขับเคลื่อน
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

 การจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่ป่า และ
สามารถท าให้ประชาชนได้อยู่อาศัย/ท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้รับความ
ร่วมมือในการท างานทั้งจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุน
การท างานในระดับพื้นที่ด้วย

ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาส
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 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น พิบัติภัย
ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กระแสสังคมในการตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ หันมาให้ความสนใจ 
ใส่ใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 การเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้กับภารกิจการจัดการที่ดินป่าไม้ โดยสามารถช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การติดตาม และการเข้าถึงข้อมูลสะดวกและ
รวดเร็ว ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น

ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาส
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• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน ยังขาดการ     
บูรณาการและการท างานที่ต่อเนื่อง เป็นผลให้ภารกิจในการแก้ไขปัญหา  
ด้านการจัดการที่ดิน ภารกิจหลักสะดุดหรือล่าช้าลง

• กฎหมาย และมติ ครม. ที่เกี่ยวกับการจัดท า One Map ยังอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของ ครม. ท าให้งานด้านการจัดท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้

ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอปุสรรค
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• ความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือขยายพื้นทีท่ ากิน ยังคงมีอยู่ ตราบใดที่
เกษตรกรยังต้องพึ่งพาราคาพืชผลทางการเกษตร และการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว ท าให้ที่ดินมีราคา ความต้องการไม้ที่มีราคา กระตุ้นให้เกิดการบุกรุก
พื้นที่ป่า โดยกลุ่มนายทุน และราษฎร

• ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง กับหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น (แผนระดับจังหวัด) ท าให้การท างานเกิดความไม่ชัดเจน เนื่องจาก
การก าหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน ไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย 
หน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ เป็นการสร้างภาระงานให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอปุสรรค



As - Is (ภารกิจเดิม) To - Be (ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น)
ภารกิจจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหนังสืออนุญาตให้
ท าประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงปา่สงวน
แห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ

1. ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ดินป่าไม้ และติดตามตรวจสอบการใช้ที่ดิน  
ป่าไม้ ตามมาตรการที่ก าหนด

2. ศึกษาวิเคราะห์ การจัดการพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการ
บริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติในระดับพ้ืนที่

วิเคราะห์ภารกิจ
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พื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า จ านวน 102,484,072.71 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 

ของพื้นที่ประเทศ
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จังหวัดที่ไม่พบพ้ืนท่ีป่าไม้ 
1.นนทบุรี     2.ปทุมธานี    3.อ่างทอง

สถิติร้อยละพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
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อัตราก าลัง

อัตราก าลังปัจจุบัน (คน)

ขรก. ลจป. พรก. หมายเหตุ

48
(ว่าง 2)

1 82
(ว่าง 4)

โครงสร้างตาม
กรอบอัตราก าลัง

48
(ช่วยราชการ 2)

1 78 ปฏบิัตงิานจริง
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