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เรื่อง
คาสั่ง/ระเบียบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

9-4-001 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง ตัง้ ด่านป่าไม้และกาหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
9-4-002 มอบอานาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สงั่ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
9-4-003 การมอบอานาจให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
9-4-004 คาสัง่ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
9-4-005 รายงานผลการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
9-4-006 ขอความร่วมมือในการกากับดูแลและบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
9-4-007 แนวทางการมอบอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
9-4-008 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ฉบับที๒่ )
พ.ศ. ๒๕๕๒
9-4-009 การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตรวจและติดตามเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน และมอบอานวจหน้าที่ในการสัง่ และปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
9-4-010 ขอส่งสาเนาคาสัง่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
9-4-011 ขอส่งสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการรและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่
9-4-012 ปัญหาของการจัดการป่าชุมชน
9-4-013 กาชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและ
เร่งรัดการดาเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒
9-4-014 แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับกิจกรรมเพาะชากล้าไม้
9-4-015 การให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้รับทราบข้อกาหนด กฎกระทรวง
9-4-016 สรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๑ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
9-4-017 การกาหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
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9-4-018 กาหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
9-4-019 แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คาสัง่ ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
9-4-020 ขอส่งสาเนาหนังสือ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
9-4-021 มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท๑ี่ -๑๓ และผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
(สาขา) ทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
9-4-022 การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
9-4-023 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
9-4-024 ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง การตรวจสอบการทาไม้ที่มิใช่ไม้หวง
ห้าม และการนาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลือ่ นย้ายออกนอก
เขตจังหวัด
9-4-025 ซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการออกใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
9-4-026 ซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการออกใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่ เรียน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
9-4-027 ซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการนาไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจักร
9-4-028 การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป
9-4-029 การถ่ายลาสินค้าที่มีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์
9-4-030 การตรวจสอบการนาไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
9-4-031 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้และค่าชดเชยการ
ปลูกป่าและบารุงป่า
9-4-032 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
แบบฟอร์ม/ตัวอย่างคาสั่งต่างๆ
9-4-033 (แบบบัญชีไม้ท่อน) บัญชีรายการไม้แปรรูปที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
9-4-034 แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นาเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทาง
9-4-035 แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นาเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทางของ
สานักงาน ป่าไม้สาขา จังหวัดสุรินทร์ ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
9-4-036 คาขออนุญาตจัดทาโครงการป่าชุมชน
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9-4-037 การขออนุญาตนาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้และพันจากสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือ
เครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลือ่ นย้ายออกนอกเขตจังหวัด
9-4-038 การแจ้งการนาไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่เข้าเขตด่านป่าไม้
9-4-039 คาขอออกใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลือ่ นที่
9-4-040 คาขอรับใบอนุญาตให้นาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕
ปี เคลือ่ นย้ายออกนอกเขตจังหวัด
9-4-041 คาขอค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม๑)
9-4-042 คาขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึง่ สิง่ ประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม
9-4-043 คาขอรับใบอนุญาตให้มีเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.๑)
9-4-044 คาขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.๔)
9-4-045 คาขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
9-4-046 คาขอทาการแปรรูปไม้ ตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ ตัง้ โรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง
9-4-047 หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม, หนังสือมอบอานาจ, คาขอใบคูม่ ือคนงานหรือผู้รับจ้าง
9-4-048 คาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา (ป.ส.๑๗)
9-4-049 รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๘)
9-4-050 กาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๙)
9-4-051 คาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สาหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
(ป.ส.๒๑)
9-4-052 คาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สาหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
(ป.ส.๒๑)
9-4-053 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๒)
9-4-054 หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรือออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๓)
9-4-055 คาขออนุญาตเข้ากระทาเพื่อประโยชน์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๔)
9-4-056 หนังสืออนุญาตให้กระทาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.
๒๖)
9-4-057 คาขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนาหรือปล่อยสัตว์เลีย้ งเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๗)
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9-4-058 หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนาหรือปล่อยสัตว์เลีย้ งเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(ป.ส.๒๘)
9-4-059 คาขออนุญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๙)
9-4-060 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก้ ไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (ป.ส.๓๐)
9-4-061 หนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
9-4-062 รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น (ป.ส.๓๒)
คู่มือ/ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9-4-063 รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9-4-064 คูม่ ือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อการจัดทางบประมาณ
9-4-065 คูม่ ือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้
9-4-066 คูม่ ือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
กรมป่าไม้
9-4-067 คูม่ ือการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้
9-4-068 คูม่ ือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดย
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
9-4-069 คูม่ ือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (โดย สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
9-4-070 คูม่ ือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 สาหรับหน่วยงานของรัฐ (โดย สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
อัพเดต ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

