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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 เม่ือวันที่ 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 หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 
ภารกิจ  

มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ทํานุบํารุงป่า และ
การดําเนินการเก่ียวกับการป่าไม้ 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 หรือตามที่กระทรวง 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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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจัดทําการ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้ง

ในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่สว่นราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หนังสอื มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
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กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  ธุรการ  ........ 

หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ

ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ

ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับ
ส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองสําคัญ ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
5. การเตือนเร่ืองที่ค้าง 
6. เร่ืองซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป็นคําสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ  

 
หนังสือสั่งการ 

หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดแบบไว้
โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

คําสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตรา
ครุฑ  

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ  
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กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  ธุรการ  ........ 

24. ในกรณีที่พนกังานราชการกระทําความผิดวินัยไม่รา้ยแรง ให้มีบทลงโทษอย่างไร 
 ก. ภาคทัณฑ์     ข. ตัดเงินค่าตอบแทน 
 ค. ลดข้ันเงินค่าตอบแทน   ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส่วน
ราชการกําหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดข้ัน
เงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผิด  (ระเบียบฯ ข้อ 26) 

 
25. การส้ินสุดสัญญาจ้างของพนักงานราชการส้ินสุดลงเม่ือใด 
 ก. ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
 ข. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ 
 ค. ไม่ผ่านการประเมิน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

สัญญาจ้างส้ินสุดลงเม่ือ  (ระเบียบฯ ข้อ 28) 
(1) ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
(2) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบน้ีหรือตามที่

ส่วนราชการกําหนด 
(3) พนักงานราชการตาย 
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 19 
(5) พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(6) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกําหนดของส่วนราชการหรือ

ตามสัญญาจ้าง 
 
26. "คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ" เรียกโดยยอ่ว่า 
 ก. คพร.     ข. กพร. 
 ค. คกร.     ง. กพก. 
 ตอบ ก. คพร. 
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กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  ธุรการ  ........ 

แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ   
 
1. การโอนเอกสารแบบ Perpetual หมายถึง 

ก. การย้ายเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บที่ศูนย์เอกสารในทันที 
  ข. การย้ายเอกสารระหว่างปฏิบัติไปเก็บที่ศูนย์เอกสารในทันที 
  ค. การโอนเอกสารระหว่างปฏิบัติไปเก็บในแผนกเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ง. การย้ายเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บที่ศูนย์เอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบท่ีควรกําหนดไว้ในตารางการควบคุมรายงาน    

ก. จํานวนฉบับท่ีจัดทํา    ข. ระยะเวลาในการเก็บรายงาน  
ค. ความถ่ีของการจัดทํา   ง. จํานวนหน้าที่จัดทํา 

 
3. โครงร่างของแบบฟอร์มตอนใด พิมพ์ข้อความนําที่บอกให้ทราบว่าแบบฟอร์มนั้นเกี่ยวกับใคร 

ก. ชื่อแบบฟอร์ม    ข. การเริ่มเรื่อง   
ค. เนื้อเรื่อง     ง.  คําส่ังหรือคําแนะนํา 

 
4. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนา 

ก. ปริมาณสูงสุดของสําเนาที่ต้องการ    
ข. ลักษณะและประเภทตัวแบบต้นฉบับที่ใช้ทําสําเนา 
ค. ต้องการทําเอกสารเป็นสีอ่ืน ๆ นอกจากสีขาวดํา  
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 
5. ความหมายของการจัดแผนผังสํานักงาน ข้อใดกล่าวผิด  
  ก. การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม 
  ข. การกําหนดตําแหน่งท่ีต้ังหน่วยงานต่าง ๆ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  ค. การจัดสายทางเดินของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ง. การวางแผนในการจัดระเบียบปัจจัยต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
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.......  ธุรการ  ........ 

6. ระบบโทรศัพท์ระบบใดไม่จัดเป็นประเภทใช้สาย     
ก.  โทรศัพท์ระบบ PABX   ข. โทรศัพท์ระบบคีย์เทเลโฟน  
ค.  โทรศัพท์ระบบสายตรง   ง.  โทรศัพท์ระบบเซลลูลาร์ 

 
7. Electronic Mail หมายถึง 

ก.การส่งเอกสารทางไปรษณีย์อากาศ  ข. การส่งข่าวสารโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
ค. การส่งข่าวสารผ่านตามสายโทรศัพท์ ง. การส่งข่าวสารโดยใช้เครื่องโทรสาร 

 
8. PABX เป็นโทรศัพท์ระบบใด       

ก. โทรศัพท์ระบบตู้สาขาอัตโนมัติ  ข. โทรศัพท์ระบบเซลลูลาร์   
ค. โทรศัพท์แบบไร้สาย    ง. โทรศัพท์แบบวิทยุ 

 
9. ข้อใดถูกหลักการเคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ   

ก. เก็บเอกสารประเภทกําลังปฏิบัติอยู่ไว้ใกล้ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
  ข. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแล้วไว้ใกล้ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
  ค. เก็บเอกสารประเภท Active ไว้ห่างไกลตัวผู้ปฏิบัติงาน 
  ง. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแล้วไว้กับเอกสาร Active 
 
10. ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดไม่สมบูรณ์ในตัว 

ก. ระบบวันที่     ข.ระบบชื่อเรื่อง   
ค. ระบบภูมิศาสตร์    ง. ระบบตัวเลข 

 
11.ระบบสําคัญที่เป็นงานหลักของสํานักงานอัตโนมัติ ยกเว้น    

ก. ระบบประชุมทางไกล   ข.ระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์   
ค.ระบบเทเลเท็กซ์    ง.ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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