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ประวัติความเปน็มา กรมป่าไม ้
 

ปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากร ป่าไม้อันมีอาณาบริเวณ
กว้างขวางถึง 77 ล้านไร่ หากคิดเป็นตัวเงินก็จะมีมูลค่า ถึง 11.6 ล้านล้านบาท (ไร่ละ 150,000 
บาท) ทั้งนี้ยังมิได้คํานึงถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ป่าไม้ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ําและ ป้องกันการผันแปร
ของลมฟ้าอากาศไปในทางที่เลวร้ายจึงนับว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญยิ่งกรมหนึ่งของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเป็นกรมที่เก่าแก่ซ่ึงมีอายุครบ 115 ปี ในวัน ที่ 18 
กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ ทรง
สถาปนากรมป่าไม้ข้ึนเม่ือวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) โดยให้อยู่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยน้ัน รัฐบาลได้ อาศัยยืมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วย
บริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปี พ.ศ.2439 ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. 
Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ต่อมา ในปี พ.ศ.2466 เม่ือ Mr.W .F. Lloyd ได้
กราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแล้ว รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า พระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (นาย
สนิท พุกกะมาน) ซ่ึงจบการศึกษาวิชาการ ป่าไม้จาก Royal Engineering College เมือง 
Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ได้กลับมารับราชการกรมป่าไม้ เม่ือปี พ. ศ.2446 เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไม่จ้างชาวต่างประเทศเป็นเจ้ากรมนับต้ังแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในสมัยต่าง ๆ กรมป่าไม้ได้ย้ายสังกัดถึง 5 ครั้ง ก่อนที่จะมาเป็น
ส่วนราชการอยู่ในกระทรวง เกษตร กล่าวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ได้มีประบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมป่าไม้จากกระทรวงมหาดไทยไปข้ึนกระทรวง    เกษตราธิการ กรม
ป่าไม้ได้สังกัดอยู่กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ปี จึงได้โอนกลับไปสังกัด
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหน่ึง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และช่ัวระยะเวลาเพียง 1 ปี ก็
ได้ โอนสังกัดไปข้ึนอยู่กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และต่อมา เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2477 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ข้ึนอยู่ ในสังกัดทบวงเกษ
ตราธิการของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อได้มีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเป็นกระทรวงเกษ
ตราธิการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมป่าไม้จึงได้มา สังกัดอยู่ใน กระทรวงเกษตราธิการ
และต่อมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและ
บัญญัติให้มีกระทรวง เกษตรข้ึนแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมป่าไม้ก็ ยังคงสังกัดอยู่ใน  
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วันสําคัญทางป่าไม้ 
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาต ิ วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี 
วันต้นไม้ประจําปีของชาต ิ   วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี 
วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้   วันที่ 18 กันยายน ของทกุปี 
วันรักต้นไม้ประจําปีของชาต ิ  วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี 

 
วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 
2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
3. เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหาร

จัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
 

อํานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 
1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และ

การกระทําผิดในพ้ืนที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 
2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้าง

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
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6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 
ภารกิจ  

มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ทํานุบํารุงป่า และ
การดําเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้ และ
การอ่ืนเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยกล
ยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
ของกรมป่าไม้ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และ
การกระทําผิดในพ้ืนที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 

2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้าง

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
เป้าหมาย  

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้มีพ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อย 
35% ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 6 ปี หรือ 113.21 ไร่ แบ่งเป็น 

1) รักษาพ้ืนที่ป่าให้ได้ 102.12 ล้านไร่ คิดเป็น 31.57% 
2) ฟ้ืนฟูป่าไม้ ปลูกป่า อีก 11.09 ล้านไร่ คิดเป็น 4.43% 

 
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 
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กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  การเงินและบัญชี  ........ 

การวิเคราะหรายการคา 
การดําเนินธุรกิจในแตละวันยอมมีผลทําให สินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของ

เจาของเปล่ียนแปลงไป  เชน  กิจการขายสินคาไปเปนเงินสด  มีผลทําใหสินทรัพยที่เปนเงิน
สดเพิ่มข้ึน  และสินทรัพยที่เปนสินคาลดลง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการที่กอใหเกิด
ผลกระทบเชนนี้  เรียกวา  “รายการคา”  (Business  Transaction) 
 
เดบิต และ เครดิต  หมายถึง 

ศัพททางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบัญช ี รายการคาที่
เกิดข้ึนทุกรายการจะมีผลกระทบตอบัญชีสองบญัชี  หรือมากกวานั้นเสมอ  เชน 

เดบิต  “Debit”  (Dr)  หมายถึง  ดานซายของบัญชีซึ่งใชบนัทกึสินทรัพยที่
เพิ่มข้ึน  และหนี้สินกับสวนของเจาของที่ลดลง  รายการบัญชีที่บันทึกทางดานซาย  เรียกวา  
รายการเดบิต 

เครดิต  “Credit” (Cr)  หมายถึง  ดานขวาของบญัชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่
ลดลง  และหนี้สินและสวนของเจาของที่เพิ่มข้ึน  รายการบัญชีที่บันทึกทางดานขวา  เรียกวา  
รายการเครดิต 

ผลตางระหวางจํานวนเงนิทางดานเดบิต (ดานซาย)  และจํานวนเงินทางดาน
เครดิต  (ดานขวา)  เรียกวา  ยอดคงเหลือ 

ถาจํานวนเงนิทางดานเดบิต  สูงกวา  เครดิต  เรยีกวา  ยอดคงเหลือเดบิต 
(Debit Balance) 

ถาจํานวนเงนิทางดานเครดิต  สูงกวา  เดบิต  เรยีกวา  ยอดคงเหลือเครดิต  
(Credit Balance) 

 
จากสมการบัญชี สินทรัพย  =  หนี้สิน + ทุน 
 
กลาวคือ  ในการบันทึกบัญชถีือวา  สินทรัพย  อยูดานซาย  คือ  เดบิต  และ

หนี้สินบวกทุนอยูดานขวา  คอื  เครดิต  ถาผลของรายการทําใหเพิ่มข้ึน  ก็จะบันทึกให
เพิ่มข้ึนตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทําใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  
ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือทนุ 
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กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  การเงินและบัญชี  ........ 

เดบิต    สินทรัพย   เครดิต  เดบิต    หนี้สิน    เครดิต   เดบิต     ทุน    
เครดิต 
เพิ่ม       +           ลด     –  ลด        –       เพิ่ม      +   ลด      –      เพิ่ม     + 
 
สรุปสมการบัญชีไดดังนี้  : 
สินทรัพย  =  หนี้สิน  +  ทุน  +  รายได  –  คาใชจาย    หรอื 
สินทรัพย+คาใชจาย =  หนี้สิน  +  ทุน  +  รายได 
     เพิ่ม     ลด 
สินทรัพย ดานที่อยู เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
หนี้สิน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
ทุน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
รายได      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
คาใชจาย      “ เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
 
การวิเคราะหรายการคา 

เมื่อมีรายการคาเกิดข้ึน  จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบ
ตอ  สินทรพัย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  อยางไรบาง  รวมท้ังผลกระทบตอรายไดทําให
สวนของเจาของเพิ่มข้ึนและคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง 

 ตัวอยาง รายการที่เกิดข้ึนในกิจการ  รานABCซักรีด  ในระยะเวลา  1  เดือน  เริ่ม  1  
มกราคม  25xx  ถึง  31  มกราคม  25xx  ดังนี้  : 

1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน   25,000  บาท 
2. ซื้อของใชส้ินเปลืองเปนเงินสด  3,000  บาท 
3. ซื้ออุปกรณซักรีดจากราน ABC   เปนเงิน  14,000  บาท  ตกลงชําระเงิน  

15   ก.พ. 25xx 
4. ระหวางเดือน  กิจการมรีายไดจากการใหบริการเปนเงินสด  6,200  บาท 
5. ระหวางเดือน  จายเงินสดเปนคาใชจายดังนี้ 

เงินเดือน 1,500  บาท 
คาเชา 2,000   บาท 
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.......  การเงินและบัญชี  ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547 

 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พุทธศักราช 2545    ข. พุทธศักราช 2546 
 ค. พุทธศักราช 2547    ง. พุทธศักราช 2548 
 ตอบ ค. พุทธศักราช 2547 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 
2.ระเบียบฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
 ก. 1 มกราคม 2545    ข. 1 มกราคม  2546 
 ค. 1 มกราคม 2547    ง. 1 มกราคม 2548 
 ตอบ ค. 1 มกราคม 2547 
  ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม พ.ศ.2547 (ระเบียบฯ ข้อ 2) 
 
3."คณะกรรมการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงข้อใด 
 ก. คณะกรรมการวา่ด้วยพนักงานราชการ 
 ข. คณะกรรมการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ 
 ค. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ง. คณะกรรมการ พนักงานราชการ 
 ตอบ ค. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
  "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

(ระเบียบฯ ข้อ 3) 
 
4."ส่วนราชการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงข้อใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม      ง. ถูกทุกข้อ 
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 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่
ราชการส่วนท้องถ่ิน  (ระเบียบฯ ข้อ 3) 
 
5."หัวหน้าส่วนราชการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงใคร 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. ปลัดทบวง 
 ค. อธิบดี     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความวา่ ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรอืหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วน
ราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ  (ระเบียบฯ ข้อ 3) 
 
6.ผู้ใดรักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2547 คือผู้ใด 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ค. ปลัดทบวง     ง. อธิบดี 
 ตอบ ข. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี  (ระเบียบฯ ข้อ 4) 
 

7.พนักงานราชการมีกี่ประเภท 
 ก. 1 ประเภท     ข. 2 ประเภท 
 ค. 3 ประเภท     ง. 4 ประเภท 
 ตอบ ข. 2 ประเภท 

พนักงานราชการมีสองประเภท  (ระเบียบฯ ข้อ 6) 
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.......  การเงินและบัญชี  ........ 

18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทําในกรณีใด 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
 ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.  
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.  
 
19.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. พนักงานราชการมีสิทธปิระโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

    ประกันสังคม 
 ข. พนักงานราชการอาจได้รับค่าตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
 ค. การประเมินผลงานของพนักงานราชการพิเศษ  จะประเมินผลของงานตาม 

    ช่วงเวลาที่กําหนด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 
20.เมื่อพนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ถือว่าสัญญาจ้างของผู้นั้น
ส้ินสุดลง ส่วนราชการต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบภายในกี่วนั 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ก. 7 วัน 

พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 19 ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นส้ินสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น (ระเบียบฯ ข้อ 20) 
 
 
 

 



หน้า  12 
 

กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
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