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ประกาศกรมปาไม
เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน และสถานที่ตดิ ตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม
โดยที่ เป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศกรมป า ไม เกี่ ย วกั บ โครงสร า งและการจั ด หน ว ยงาน
อํานาจหนาที่ วิ ธีการดําเนินงาน และสถานที่ติ ดตอเพื่อขอรับข อมูลข าวสาร ใหเหมาะสมสอดคลอง
กับโครงสรางการแบงสวนราชการ ภารกิจ และอํานาจหนาที่ของกรมปาไมในปจจุบัน ตามกฎกระทรวง
แบ ง ส ว นราชการกรมป าไม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวั น ที่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งเปนไปตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๗ (๑) (๒)
และ (๓) ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา นั้น
กรมป า ไม จึ ง ประกาศโครงสร า งและการจั ด หน ว ยงาน อํ า นาจหน า ที่ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมปาไม เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธีการ
ดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒ กรมปาไม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริม
ทํานุบํารุงปา และการดําเนินการเกี่ยวกับการปาไม การทําไม การเก็บหาของปา การใชประโยชนที่ดินปาไม
และการอื่นเกี่ยวกับปาและอุตสาหกรรมปาไม ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม โดยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
๒.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดในพื้นที่
รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมาย
วาดวยเลื่อยโซยนต กฎหมายวาดวยปาชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๒ ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา
และระบบนิเวศ
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๒.๓ สงเสริมการปลูกปา การจัดการปาชุมชน และการปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ
ในลักษณะสวนปาภาคเอกชนและสวนปาในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห และประเมิน
สถานการณปาเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและตางประเทศ
๒.๔ อนุ รั ก ษ คุ ม ครอง ดู แ ลรั ก ษา และจั ด การให มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ป า ไม
และการอนุญาตที่เกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม อุตสาหกรรมไม ที่ดินปาไม และผลิตผลปาไม
๒.๕ ศึกษา คนควา วิ จัย และพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไมและผลิตผลปาไม และที่
เกี่ยวของกับไมและผลิตภัณฑไม
๒.๖ ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่ กฎหมายกําหนดใหเป นอํานาจหน าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ กรมปาไม มีโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี้
๓.๑ กลุมและสํานัก สวนกลาง
๓.๑.๑ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๓.๑.๒ กลุมตรวจสอบภายใน
๓.๑.๓ กลุมนิติการ
๓.๑.๔ สํานักบริหารกลาง
๓.๑.๕ กองการอนุญาต
๓.๑.๖ สํานักจัดการที่ดินปาไม
๓.๑.๗ สํานักจัดการปาชุมชน
๓.๑.๘ สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
๓.๑.๙ สํานักแผนงานและสารสนเทศ
๓.๑.๑๐ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
๓.๑.๑๑ สํานักสงเสริมการปลูกปา
๓.๒ สํานักสวนกลาง ที่ตั้งในภูมิภาค
๓.๒.๑ สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑ - ๑๓
ขอ ๔ อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของสวนราชการในกรมปาไม โดยสรุป ดังตอไปนี้
๔.๑ กลุมและสํานัก สวนกลาง
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๔.๑.๑ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(๑) เสนอแนะให คํ า ปรึ กษาแก หั ว หน า ส ว นราชการในกรมป า ไม เ กี่ ยวกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน
กรมปาไม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน
กลางตาง ๆ และหนวยงานภายในกรมปาไม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๒ กลุมตรวจสอบภายใน
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของกรมปาไม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๓ กลุมนิติการ
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมปาไม
(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากฎหมายที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรมปาไม
(๔) ใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคลากร และหัวหนาสวนราชการในกรมปาไม
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการของกรมปาไม และปฏิบัติงานรวมกับสวน
ราชการในกรมปาไมและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๔ สํานักบริหารกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานชวย
อํานวยการของกรมปาไม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของกรมปาไม
(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การพั ฒ นาข า ราชการ
การเสริมสรางวินัย และรักษาระบบคุณธรรมของกรมปาไม
(๔) ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข อ มู ลกิ จกรรม ความรู ความก าวหน า
และผลงานของกรมปาไม
(๕) ดําเนิ นการอื่ นใดที่มิ ไดกํ าหนดใหเป นอํ านาจหนาที่ ของส วนราชการใด
ของกรมปาไม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๕ กองการอนุญาต
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห นโยบายเพื่ อ กํ า หนดแนวทางด า นการอนุ ญ าต
ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลดานการอนุญาต
(๒) กํ าหนดหลักเกณฑ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวของกั บการใช
ประโยชนที่ดินปาไม การทําไม การเก็บหาของปา และอุตสาหกรรมไม ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ควบคุม กํากับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาต
ใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อการปลูกสรางสวนปาและการปลูกปาใชสอยในที่ดินของรัฐ
ในพื้นที่ที่เปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๖ สํานักจัดการที่ดินปาไม
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(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห สํ า รวจและประมวลผลข อ มู ล ทรั พ ยากรป า ไม
การจัดทําแผนที่ปาไม และกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายในการจัดการทรัพยากรปาไมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของกรมปาไม
(๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทางเพื่อดําเนินการสํารวจ รังวัดหมายแนวเขต
พื้ น ที่ เพื่ อกํ าหนดเขตพื้ น ที่ ป าไม แ ละที่ ดิ น ป าไม เพื่ อใช เป นหลั กฐานอ างอิ ง ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง
และควบคุมการใชประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปาไม
(๓) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศปาไม เพื่อเปนฐานขอมูล
ในการจัดการทรัพยากรปาไม
(๔) ติดตาม และประเมิ นผลการใชประโยชน ในพื้ นที่ปาไมใหเป นไปตาม
นโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัย
ในเขตปรั บปรุ งป าสงวนแห งชาติ การแก ไขป ญหาข อขั ดแย งในเรื่ องที่ ดิ นเพื่ อการอยู อาศั ย หรื อการ
ใชประโยชนอื่น ๆ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๗ สํานักจัดการปาชุมชน
(๑) ศึกษา วิจัย เพื่อกําหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการปาชุมชน
ปาในเมือง และระบบวนเกษตร
(๒) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรเอกชน และสถาบันตาง ๆ มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการปาชุมชน ปาในเมือง
และระบบวนเกษตร
(๔) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานดานวนศาสตรชุมชนกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๘ สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
(๑) ศึ ก ษา วิ เคราะห และกํ าหนดยุ ทธศาสตร เ พื่ อ การป อ งกั น รั ก ษาป า
การควบคุมไฟปา และการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม
(๒) ศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการปองกัน
รั กษาป าและการปราบปรามการกระทํ าผิ ด โดยกลยุ ทธ การมี ส ว นร ว ม การพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร
และอาสาสมัครเพื่อการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
(๓) ศึ กษา วิ จั ย และพั ฒนาเพื่อหาแนวทาง รู ปแบบ และวิ ธี การในการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟปา
(๔) ควบคุม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินการตามหลักเกณฑ และมาตรการในการ
อนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การนํ า ไม แ ละของป า เคลื่ อ นที่ ให เ ป น ไปตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป า ไม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๙ สํานักแผนงานและสารสนเทศ
(๑) ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนวนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตรในการ
จัดการทรัพยากรปาไม การวิเคราะหแผนงานและโครงการ การจัดตั้งงบประมาณประจําป รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท แผนงานและกิจกรรมตามแนว
พระราชดําริและแนวนโยบายที่เกี่ยวของ และประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
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(๓) จั ด ระบบการสํ า รวจ การเก็ บ และการใช ป ระโยชน ข อ มู ล
ของหนวยงานในสังกัด และเปนศูนยขอมูลของกรมปาไม รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกัน
เกี่ยวกับทรัพยากรปาไมกับหนวยงานในสังกัด
(๔) ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ดาน
ความช ว ยเหลื อและความร ว มมื อทางวิ ชาการเกี่ ยวกั บการป าไม กั บ ต างประเทศ และงานด านอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๑๐ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
(๑) กําหนดแผนงานแนวทางการวิจัย และพัฒนาดานปาไม
(๒) ศึกษา คนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการดานปาไม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิชาการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) ศึ กษา วิ เคราะห และประเมิ น สถานการณ เศรษฐกิ จด านป าไม
การตลาดไม และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพไมจากสวนปา
(๔) ศึ กษา วิ จั ย และพั ฒ นามาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ ป าไม และบริ การ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑปาไม
(๕) ใหบริการตรวจพิสูจน เพื่อตรวจสอบ และรับรองชนิดและคุณสมบัติไม
รวมทั้งผลิตผลปาไม
(๖) ถ ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร ความรู ผลงานวิ จั ย และบริ การ
ทางวิชาการดานการปาไม
(๗) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๑๑ สํานักสงเสริมการปลูกปา
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(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร
ในการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาพื้นที่ปาไมในความรับผิดชอบของกรมปาไม
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปาในที่ดินของรัฐ และการปลูกสรางสวนปา
ในที่ ดิ นเอกชน การดํ าเนิ น การในรู ปสหกรณ สวนป า และการปลู กป าเศรษฐกิ จทุ กรู ปแบบ รวมทั้ ง
การดําเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสวนปา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ศึ ก ษา ค น คว า ทดลอง และพั ฒ นารู ป แบบการเพาะชํ า กล า ไม
การขยายพันธุไมสงเสริมและประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชํากลาไมแกหนวยงานของรัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
(๔) ศึ ก ษา วิ เ คราะห เพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ศู น ย ก ารเรี ย นรู
ดานทรัพยากรปาไมและนันทนาการ รวมทั้งการจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพรความรูทางวิชาการ
เกี่ยวกับการปาไม
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ สํานักสวนกลาง ที่ตั้งในภูมิภาค
๔.๒.๑ สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑ – ๑๓
(๑) จั ด ทํ า แผนเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ใหสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดานงานปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม งานจัดการที่ดินปาไม งานวิจัยและพัฒนาดานการปาไม
งานสงเสริมการปลูกปา งานจัดการปาชุมชน ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) กํ ากับ ติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของหน วยงานในพื้ นที่
และรวบรวมเปนขอเสนอแนะตอกรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ ๕ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม มีดังนี้
๕.๑ สถานที่ ติ ดต อขอรั บข อมู ลข าวสารในกรุ งเทพมหานคร ติ ดต อได ที่ศู นย บริ การ
ประชาชน กรมปาไม ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๖๒ – ๓ ตอ ๕๐๕๓ ๕๐๖๓ ๕๖๕๗ โทรสาร
๐ ๒๕๗๙ ๒๘๘๔ ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๐๒
๕.๒ สถานที่ ติ ด ต อขอรั บ ข อมู ลข าวสารในส ว นภู มิ ภาค ติ ด ต อได ที่ สํ านั กจั ด การ
ทรัพยากรปาไม ที่ ๑ – ๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมปาไม

