รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักการอนุญาต
(…..…) รอบที่ 1 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
องคประกอบ
การประเมิน
องคประกอบที่ 1
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจํางาน
ตามหนาที่ปกติ หรืองาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี

(Functional Base)
องคประกอบที่ 2
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ

ตัวชี้วัด

(  ) รอบที่ 2 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
เปาหมาย
รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการประเมิน

ผาน

15,635 ราย



11,815 ราย/13,604 เครื่อง



รอยละ 80

รอยละ 89.66
(26 ราย)



2.1 รอยละของการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน

รอยละ 80

รอยละ 100



2.2 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรู

รอยละ 100

รอยละ 100



1.1 ความสําเร็จของการบริการดานอุตสาหกรรมไม
การใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไมและของปา
1.2 ความสําเร็จของการบริการดานเลื่อยโซยนต
1.3 ความสําเร็จของการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ

17,000 ราย
(รอยละ 80= 13,600 ราย)
10,000 ราย/12,300 เครื่อง

ไมผาน

ความเขาใจแกประชาชน

(Agenda Base)

หนา 1

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคประกอบ
การประเมิน
องคประกอบที่ 3
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ทองถิ่นฯ (Area

Base) (ถาไมมีภารกิจนี้
ไมตองประเมิน)
องคประกอบที่ 4
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมฯ
(Innovation Base)
องคประกอบที่ 5
ศักยภาพในการเปนสวน
ราชการที่มีความสําคัญ
เชิงยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนา (Potential Base)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ปริมาณการสั่งซือ้ กระดาษ
ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ
10

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ
28.69



จัดสงแผนปฏิรูปองคการที่ไดปรับปรุง
ตามขอสังเกต/ขอเสนอของ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายในวันที่ 30
กันยายน 2561

รายงานการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ
ของกรมปาไม ในความรับผิดชอบของ
สํานักการอนุญาต ตามหนังสือ
สํานักการอนุญาต ที่ ทส 1602.26/3062
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
และปรับแกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561



สรุปผลการประเมิน

ผาน

ไมผาน

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบนี้

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5.1 ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูประบบ
การอนุญาต

หนา 2

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 1.1 ความสําเร็จของการบริการดานอุตสาหกรรมไม การใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไม
และของปา
คําอธิบาย :
- พิจารณาจากจํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการดานอุตสาหกรรมไม การใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไมและของปา
ซึ่งในป พ.ศ.2561 กําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 80 จากจํานวน 17,000 ราย (13,600 ราย)
- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แบบ สงป. 301) จากกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การบริการดานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม
๑.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป โรงคาสิ่งประดิษฐฯ
๑.๒ การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป โรงคาสิ่งประดิษฐฯ
๑.๓ การประทับตราหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
๑.๔ การตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไมทุกประเภท
2. การบริการดานการอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
๒.๑ ตรวจสอบการขอใชพื้นที่ปาไม ตามวัตถุประสงคตางๆ
๒.๒ ตรวจสอบเงื่อนไขการขอใชพื้นที่ปาไมตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ.2507
๒.๓ การออกหลักฐานการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม
3. การบริการดานการอนุญาตไมและของปา
3.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมสัก ไมยาง ไมพะยูง ไมชิงชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
3.2 ออกหลักฐานการขออนุญาตทําไมสัก ไมยาง ไมพะยูง ไมชิงชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
3.3 ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมสักและไมยางในพื้นที่ปา
3.4 ออกหลักฐานการอนุญาตทําไมสักและไมยางในพื้นที่ปา
3.5 ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
3.6 ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมในเขตทางหลวง
3.7 ออกหลักฐานการอนุญาตทําไมในเขตทางหลวง
3.8 ตรวจติดตามการขออนุญาต และการอนุญาตเก็บหาของปา
3.9 ตรวจสอบการขออนุญาตคาของปาหวงหาม
3.10 ออกหลักฐานการอนุญาตคาของปาหวงหาม

หนา 3

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
8,000 ราย
(รอยละ 80 = 6,400 ราย)

การประเมิน รอบที่ 2
17,000 ราย
(รอยละ 80 = 13,600 ราย)

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ความสําเร็จของการบริการดาน
17,000 ราย
อุตสาหกรรมไม การใชประโยชน (รอยละ 80 = 13,600 ราย)
พื้นที่ปาไม และการอนุญาตไม
และของปา
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ผลการ
ดําเนินงาน
15,635 ราย

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (แบบ สงป. 301) จากงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม การอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไม
และของปา ในสวนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มีการแจงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินใหทุกสวนในสํานักการอนุญาต สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขา ทราบและดําเนินการตามแผน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมไดรับการประสานจากจังหวัด (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) ในการตรวจสอบรวมกับ
ศูนยปาไมจงั หวัด หรือสํานักจัดการทรัพยากรปาไมตามกิจกรรมเกี่ยวกับงานอนุญาต /ขาดรายงานการอนุญาต
อุตสาหกรรมไม การอนุญาตใชประโยชนพ้นื ที่ปาไม และการอนุญาตไมและของปา ในสวนภูมิภาค จากสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไม และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา

หลักฐานอางอิง :
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป. 301)

หนา 4

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 1.2 ความสําเร็จของการบริการดานเลื่อยโซยนต
คําอธิบาย :
- พิจารณาจากจํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการดานเลื่อยโซยนต เทียบกับเปาหมายทีก่ ําหนด ซึ่งในป พ.ศ. 2561
กําหนดเปาหมายไวที่ 10,000 ราย/12,300 เครื่อง
- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แบบ สงป. 301) จากกิจกรรมหลัก ดังนี้
การบริการดานการอนุญาตเลื่อยโซยนต
1. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหมี ผลิต ใหนาํ เขาเลื่อยโซยนต
2. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
3. ตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตตางๆ ตามพระราชบัญญัตเิ ลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545
4. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง
5. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนต
6. ออกหนังสืออนุญาตใหนําเลือ่ ยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว
7. ตรวจสอบทําเครื่องหมายเลื่อยโซยนตและทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนต
8. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตของผูขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545
9. ตรวจสอบจัดทําทะเบียนพิจารณาออกหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซยนตที่ตกเปนของแผนดินหรือศาลสั่งริบ

การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
5,000 ราย/6,000 เครื่อง

การประเมิน รอบที่ 2
10,000 ราย/12,300 เครื่อง

หนา 5

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ความสําเร็จของการบริการดาน 10,000 ราย/
เลื่อยโซยนต
12,300 เครื่อง

ผลการดําเนินงาน
11,815 ราย/13,604 เครื่อง

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สวนอนุญาตเลื่อยโซยนต สํานักการอนุญาต เก็บขอมูลทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค (รายงานจาก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
-งบประมาณกิจกรรมดําเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545
-พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมไดรับการรายงานการอนุญาตจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัด

หลักฐานอางอิง :
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป. 301)
จากกิจกรรมหลัก ดังนี้

หนา 6

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 1.3 ความสําเร็จของการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
คําอธิบาย : พิจารณาจากรอยละของจํานวนคําขออนุญาตจากจังหวัด ตามทะเบียนลงรับของกรมปาไม ตัง้ แตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ไดรับการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นทีป่ าสงวนแหงชาติ (30 ก.ย. 61)
• การพิจารณาการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดหาทีด่ ินใหราษฎรผูยากไร ในสวนของ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.จังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทอ งที่ สงเรื่องราวคําขออนุญาตพรอมความเห็นมาใหกรมปาไม
พิจารณา
2. กรมปาไม (โดยสํานักการอนุญาต) ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ
3. เสนอเรื่องราวคําขอใหคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการอนุญาตใหใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ
ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 13/1 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 16 และการขออนุญาตและการอนุญาตบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยนื ตน
ในเขตปาเสื่อมโทรม ตามมาตรา 20 เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวคําขออนุญาต พรอมใหความเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
4. เสนอเรื่องราวคําขอใหคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไขโดยมาตรา 9
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
5. กรมปาไม ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ แจงจังหวัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
รอยละ 40

การประเมิน รอบที่ 2
รอยละ 80

หนา 7

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตามทะเบียนลงรับของกรมปาไม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 กรมปาไมรับคําขออนุญาต
ใหผูยากไรใชประโยชนในพืน้ ที่ปาสงวนแหงชาติ (30 ก.ย. 61) จํานวน 29 คําขอ ไดรับการพิจารณาอนุญาตใหผูยากไร
ใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 คําขอ คิดเปนรอยละ 89.66

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน


ความสําเร็จของการอนุญาตให
รอยละ 80
รอยละ 89.66
ผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปา
(26 คําขอ)
สงวนแหงชาติ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการพิจารณาอนุญาตจากจํานวนคําขออนุญาตจากจังหวัดและสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมทองที่ ตามทะเบียนลงรับของกรมปาไม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มีการประสานงานภายในระหวางหนวยงานทําใหลดระยะเวลาในการทํางาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ขอบเขตแนวพื้นที่ไมแนชัดและมีชวงรอรวบรวมเอกสารใหครบตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ
หลักฐานอางอิง :
แบบรายงานผลการพิจารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ

หนา 8

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 2.1 รอยละของการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน
คําอธิบาย :
เปนการวัดผลรอยละของการดําเนินงานในการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนของสํานักการอนุญาต
จํานวน 31 คูมือ ใหอยูในรูปแบบที่นาอาน เขาใจงาย
การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
รอยละ 40
รอยละ 80
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละของการปรับปรุงคูมือ
สําหรับประชาชน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 80

รอยละ 100

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักการอนุญาตดําเนินการปรับปรุงคูม ือสําหรับประชาชนของสํานักการอนุญาต จํานวน 31 คูมือ จากจํานวน
ทัง้ หมด 31 คูมือ ใหอยูในรูปแบบที่นาอาน เขาใจงาย เผยแพรในเว็บไซตของกรมปาไม เว็บไซตของสํานักการอนุญาต
และเว็บไซตของแตละสวนในสํานักการอนุญาต พรอมทั้งเผยแพร ณ จุดที่ใหบริการ จะจัดทําในรูปแบบ Info graphic
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละกระบวนงาน รวมถึงไดรับคําแนะนําในการดําเนินการจาก
กลุมพัฒนาระบบบริหาร และไดรับความเอื้อเฟอจากกลุมพัฒนาระบบบริหารในการจัดทําคูมือประชาชนใน
รูปแบบ info graphic
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บางกระบวนงานอยูในระหวางการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ คูมือจึงยังตองมีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอางอิง : http://new.forest.go.th/permission/permission
หนา 9

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 2.2 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
คําอธิบาย :
เปนการวัดผลการดําเนินงานของสํานักการอนุญาตในการเผยแพรเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติ
อนุญาตดานปาไม ภายใตภารกิจของสํานักการอนุญาต เปรียบเทียบกับแผนการการสรางความรับรูความเขาใจ
แกประชาชนโดยประเมินจากปริมาณ/ จํานวนครั้ง ในการเผยแพร ตามประเภทของสื่อตามชองทางตางๆ
ตามแผนของกรมปาไม
การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
รอยละ 100
รอยละ 100

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละการดําเนินการ
ตามแผนการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 100

รอยละ 100

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน เปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
-เผยแพรคูมือประชาชนทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อติดตอราชการ www.info.go.th
-เผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของกรมปาไม http://www.forest.go.th
-เผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสํานักการอนุญาต
http://new.forest.go.th/permission/permission
-เผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม
หนา 10

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
http://new.forest.go.th/industry
-เผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตไมและของปา
http://new.forest.go.th/goods
-เผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
http://new.forest.go.th/forest-area
-เผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตเลื่อยโซยนต
http://new.forest.go.th/chainsaw
-จัดบอรดประชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ณ ที่ตั้งหนวยงาน สํานักการอนุญาต กรมปาไม
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
-การจัดบอรดเคลื่อนทีป่ ระชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละกระบวนงาน รวมถึงไดรับคําแนะนําในการดําเนินการ
จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บางกระบวนงานอยูในระหวางการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ คูมือจึงยังตองมีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอางอิง :
- www.info.go.th
- http://www.forest.go.th
- http://new.forest.go.th/permission/permission
- http://new.forest.go.th/industry
- http://new.forest.go.th/goods
- http://new.forest.go.th/forest-area
- http://new.forest.go.th/chainsaw
-บอรดประชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ณ ที่ตั้งหนวยงาน สํานักการอนุญาต กรมปาไม
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
-บอรดเคลื่อนทีป่ ระชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
หนา 11

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คําอธิบาย :
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวทางตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด กรมปาไมจึงไดจัดทําแผน
การลดกระดาษของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการลดกระดาษที่มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค

การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 5

การประเมิน รอบที่ 2
ปริมาณการสั่งซือ้ กระดาษ
ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 10

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
(การลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ)

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
ของสํานักการอนุญาต
ลดลงรอยละ 10

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
ของสํานักการอนุญาต
ลดลงรอยละ 28.69

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต
ผานการรายงานผลการสั่งซือ้ กระดาษในระบบออนไลน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดการสั่งซื้อกระดาษ 231,396.06
บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดเปาหมายการซื้อกระดาษ ลดลงรอยละ 10 (208,256.45 บาท) ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ยอดเงินในการสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต เปนเงิน 165,000.00 บาท ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักการอนุญาตมีปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลดลงรอยละ 28.69 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เชน การแจงเวียนหนังสือโดยใหสแกน QR Code
การสงเอกสารประกอบการประชุมผานไลน การสงเอกสารทางอีเมลล ตลอดจนการนํากระดาษเสียหนาเดียวมาใชงาน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : บางกิจกรรมมีการประชุมบอยครั้งและจําเปนตองใชเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใชในการ
พิจารณา

หลักฐานอางอิง : รายงานผลการสั่งซื้อกระดาษในระบบออนไลน
หนา 12

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดที่ : 5.1 ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูประบบการอนุญาต
คําอธิบาย :
1. ระบบราชการ 4.0 เปนระบบราชการที่มกี ารปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหมเพื่อพลิกโฉม (transform) ใหสามารถ
เปนที่เชื่อถือไววางใจและเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and Trusted Government) โดยการทํางานของภาครัฐ
ตองมุงสูการเปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) การทํางานทีย่ ึดประชาชนเปนศูนยกลาง (CitizenCentric Government) และการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
2. การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน (Administrative Reform) เปาหมายที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู
รัฐบาลที่คลองตัว (Agile Government Transformation) เพื่อใหภาครัฐมีความคลองตัวกระชับมากขึ้น มีการผองถายภารกิจ
ที่ไมจําเปนออกไป (outsourcing) โดยใหสวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงาน
ใน 4 ดานที่สําคัญ คือ
1) Structure การปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหสอดรับกับบทบาทภารกิจใหม
2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหงาย สะดวก ลดตนทุนคาใชจายและตอบโจทยประชาชน
ผูใ ชบริการบน Digital Platform
3) Law การปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม
4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตรากําลังใหสอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม
โดยใช Digital Platform
3. การจัดทําแผนปฏิรูปองคการ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 บทวิเคราะหภาพรวมของกระทรวง เปนการวิเคราะหความสําคัญการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายที่สําคัญ
ของประเทศ การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบตอการทํางานของกระทรวง
การวิเคราะหขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพรอม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห
บทบาทหนาที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคตโดยการกําหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model
และการปรับบทบาทไปสู Government 4.0
สวนที่ 2 บทวิเคราะหบทบาทภารกิจของกรม เปนการวิเคราะหบทบาทภารกิจของกรมในปจจุบันทั้งสวนภารกิจหลัก (Core function)
และภารกิจรอง (Non-core function) เพื่อนําไปสูขอเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โดยมีเปาหมายหลัก
ใหหนวยงานรัฐมีความคลองตัว ทั้งในสวนโครงสรางหนวยงานที่มีความกระชับคลองตัวตอการปรับเปลี่ยน กระบวนการ
ทํางานที่ใช digital platform เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ใหเอื้อตอสภาพการทําธุรกิจในปจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหรองรับตอการทํางานในบทบาท
ภารกิจและรูปแบบการทํางานใหมของหนวยงาน
สวนที่ 3 ภาคผนวก เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของกรมในปจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน พันธกิจหนาที่และอํานาจ ประเด็นยุทธศาสตร
กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสรางและอัตรากําลัง เปนตน
รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ 1200/ว 24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

หนา 13

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การกําหนดคาเปาหมาย :
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
ความครบถวนของขอมูลที่กําหนด
ใหจดั ทําตามแผนปฏิรูปองคการ

1. ความครบถวนของแผนปฏิรปู องคการที่ปรับตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่ไมมีการแกไข
ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือวาผานการประเมินตามตัวชี้วัดนี้)
2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสวนราชการระดับกรม

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทําแผน
ปฏิรูประบบการอนุญาต

1. ความครบถวนของแผน
ปฏิรูปองคการที่ปรับตาม
ขอสังเกตของ
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 100%
(กรณีที่ไมมีการแกไข ใน
รอบการประเมินที่ 2 จะ
ถือวาผานการประเมินตาม
ตัวชี้วัดนี้)
2. แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของสวนราชการ
ระดับกรม

รายงานการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของ
กรมปาไม ในความรับผิดชอบของสํานัก
การอนุญาต ตามหนังสือ
สํานักการอนุญาต ที่ ทส 1602.26/3062
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
และปรับแกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูประบบการอนุญาต จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิรูปกรมปาไม
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ หองประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม และดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะทํางานจัดทําแผนปฏิรูปองคการ กรมปาไม
(ตามคําสั่งกรมปาไม ที่ 3031/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
หนา 14

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการอนุญาต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิรูประบบการอนุญาต
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
สํานักการอนุญาตไมมีงบประมาณในการนําเทคโนโลยีมาใชในงานบริการ (เสนอของบประมาณเพิ่มเติม
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว ยังไมทราบผลการพิจารณา)
หลักฐานอางอิง :
-รายงานการจัดทําแผนปฏิรูประบบการอนุญาต ตามหนังสือสํานักการอนุญาต ที่ ทส 1602.4/310
ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 และปรับแกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
-รายงานการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของกรมปาไม ในความรับผิดชอบของสํานักการอนุญาต
ตามหนังสือสํานักการอนุญาต ที่ ทส 1602.26/3062 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 และปรับแกเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2561

หนา 15
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ขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
จังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ สงคําขอฯ
พรอมความเห็นใหกรมปาไม

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ กฎหมาย
นโยบายและมติครม.

ประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมปาไม

ประมวลเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

7 วัน

45 วัน

กลั่นกรองฯ

15 วัน

เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปา
สงวนแหงชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

30 วัน

กรณีพื้นที่ติดZone C ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

30 วัน

กรมปาไมออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนมนเขตปาสงวนแหงชาติ แจงจังหวัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาใหบริการ 97 หรือ 127 วัน

-2ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิอชอบ
ลําดับ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1

รับคําขอ

2

การตรวจสอบ
เอกสาร

3

การพิจารณา

4

การพิจารณา

5

การพิจารณา/
ลงนาม

6

การพิจารณา/
ลงนาม

7

แจงออก
หนังสือ
อนุญาต

การอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
สวนงาน/
บริการ
ใหบริการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
-จังหวัดและสํานักจัดการ
จังหวัดและ
ทรัพยากรปาไมทองที่ สงคําขอฯ
สํานักจัดการ
พรอมความเห็นใหกรมปาไม
ทรัพยากรปาไม
ทองที่
-เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ตามระเบียบ กฎหมาย
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
-ประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรม
ปาไม
-ประมวลเรื่องเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการใชประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติฯ
-เสนอคณะกรรมการพิจารณา
การใชประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
-กรณีพื้นที่ติดZone C ใหเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
-กรมปาไมออกหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ แจง
จังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

หมายเหตุ

เริ่มกระบวนการพิจารณา
เมื่อไดรับคําขอฯพรอม
ความเห็นจากจังหวัดและ
สํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมทองที่

7

สํานักการ
อนุญาต

45

สํานักการ
อนุญาต
ฝายเลขาฯ/สํานัก ฝายเลขานุการ
การอนุญาต
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการใชประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติฯ
ฝายเลขาฯ/สํานัก ฝายเลขานุการ
การอนุญาต
คณะกรรมการพิจารณา
การใชประโยชนในเขตปา
สงวนแหงชาติ
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดและ
สิ้นสุดกระบวนการ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

15

30

30

-

-3การอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัย ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16)
การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบคําขออนุญาตซึ่งกรอกขอความครบถวนถูกตองแบบ ป.ส.20 คําขออนุญาตใชประโยชนหรืออยูอาศัย
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 (สําหรับ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
2. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมแบบพิมพคําขอ
3. รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใชประโยชนที่ดินที่ขออนุญาต
4. แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราสวน 1:50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต
5. หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทน
6. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ (ผูมอบ/ผูรับมอบอํานาจ)
7. บันทึกยินยอมในการแกไขปญหาเกี่ยวกับราษฎร
8. รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดใหความเห็นชอบใน
การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาทองที่
การรั บ คํ าขออนุ ญาตของส วนอนุ ญาตใช ประโยชน พื้ นที่ ป าไม ของส วนราชการเมื่ อ ได รั บคํ าขอฯพร อ ม
ความเห็นจากจังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่
การตรวจสอบของเจาหนาที่ ใหตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใหอยูในหลักเกณฑที่จะพิจารณา
อนุญาตตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2548 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวของ และตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) กําหนดดังนี้
๑. อํานาจในการอนุญาตเปนของอธิบดีกรมปาไม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
การใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
๒. ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขต ปาสงวน
แหงชาติพ.ศ. 2548
3. มาตรา…

-43. มาตรา 23 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป า สงวนแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 บั ญ ญั ติ ว า
“บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป า สงวนแห ง ชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว า จะมี
กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
ผูมีอํานาจสั่งการ อธิบดีกรมปาไม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปา
สงวนแหงชาติพิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต ทั้งนี้หากพื้นที่อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษผูมีอํานาจอนุญาตคือ อธิบดี
กรมปาไม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การออกใบอนุญาตใหกําหนดอายุหนังสืออนุญาตคราวละ๓๐ ปนับแตวันที่ออกหนังสืออนุญาตโดยกรมปาไมออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ และแจงจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ

-5ผลการจัดเก็บขอมูลการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานักการอนุญาต กรมปาไม
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล นางสาวนนทชา สังขน้ํามนต นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
นางสาวธนิภัทร ริมฝาย นักวิชาการปาไม
หมายเลขโทรศัพท 0 2561 4292 – 3 ตอ 5207
จํานวนขั้นตอนการใหบริการทั้งหมด 5 ขั้นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการ 127 วัน
จัดเก็บขอมูลการยื่นคําขออนุญาตใชประโยชนที่ดินเพื่อใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

การจัดเก็บขอมูลจํานวนผูขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินการจัดที่ดินทํา
กินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด๖ขั้นตอนรอบระยะเวลามาตรฐานที่ ๑๑๒ วัน
และจํานวนผูขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล กรณีพื้นที่อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษ (ZoneC) จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด๗ขั้นตอน รอบระยะเวลา
มาตรฐานที่ ๑๔๒ วัน จัดเก็บขอมูลผูยื่นคําขอขอมูลการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตั้งแต
๑ ตุลาคม ๒๕๖0 ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2561ซึ่งสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานัก
การอนุญาตกรมปาไมไดรับเรื่องราวคําขออนุญาตจากจังหวัดทองที่ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่
พรอมเอกสารครบถวนถูกตองตามกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเริ่มเขาสูกระบวนการ พบวา มีผูรับบริการจํานวนทั้งหมด 29 ราย
สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานักการอนุญาต จึงใชจํานวนผูรับบริการที่
เอกสารครบถ วนจํ านวน 29 ราย มาใชเป นข อมู ลในการจั ดเก็ บ จากการจั ดเก็ บขอมู ลจํ านวนผูขออนุ ญาตใช
ประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินการจัดที่ดินทํากินใชชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 29 ราย ผานการ
พิจารณาอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26ราย คิดเปนรอยละ 89.66

แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกรณีพื้นที่อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานักการอนุญาต กรมปาไม
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล นางสาวนนทชา สังขน้ํามนต นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ นางสาวธนิภัทร ริมฝาย นักวิชาการปาไม
หมายเลขโทรศัพท 0 2561 4292 – 3 ตอ 5208
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
(1)
ลําดับที่

1
2
3
4
5

(2)
ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาติ

จังหวัดอุทัยธานี
ปาสงวนแหงชาติปาปลายหวยกระเสียว
จังหวัดอุทัยธานี
ปาสงวนแหงชาติปาหวยทับเสลาและปาคอกควาย
จังหวัดลําปาง
ปาสงวนแหงชาติปาแมตุยฝงซาย
จังหวัดเพชรบูรณ
ปาสงวนแหงชาติปาหวยน้ําโจนและปาวังสาร
จังหวัดเพชรบูรณ
ปาสงวนแหงชาติปาลุม น้ําปาสักฝง ซาย

(3)
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ
(รับคําขอ)

(4)
เวลาในการพิจารณา
(คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการใช
ประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติฯ
พิจารณาอนุมัติ)

(5)
(6)
เวลาในการพิจารณา
เวลาในการพิจารณา
(คณะกรรมการพิจารณา (รมว.ทส.พิจารณาการ
การใชประโยชนในเขต ใชประโยชนในเขตปา
ปาสงวนแหงชาติ
สงวนแหงชาติ
พิจารณาอนุมัติ)
พิจารณาอนุมัติ)

(7)
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ
(ออกหนังสือ
อนุญาต)

19/10/2560

30/10/2560

1/12/2560

25/1/2561

19/10/2560

30/10/2560

4/12/2561

25/1/2561

02/11/2560

14/2/2561

29/3/2561

25/5/2561

09/11/2560

2/2/2561

21/6/2561

21/5/2561

09/11/2560

2/2/2561

27/3/2561

21/5/2561

6
จังหวัดเชียงใหม
ปาสงวนแหงชาติปาแมแจม

13/11/2560

-

-

(8)
หมายเหตุ

-

ยังไมไดนําเขาสู
กระบวนการ
พิจารณา

(1)
ลําดับที่

7
8
9
10
11
12

13

(2)
ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาติ

จังหวัดแพร
ปาสงวนแหงชาติปาแมยาง
จังหวัดนาน
ปาสงวนแหงชาติปาน้าํ วา
จังหวัดนาน
ปาสงวนแหงชาติปาแมน้ํานานฝง ตะวันออกตอนใต
จังหวัดนาน
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมน้ํานานฝง ตะวันออกตอนใต
จังหวัดนาน
ปาสงวนแหงชาติ ปาน้าํ วา และปาหวยสาลี่
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยขมิ้น ปาพุนา้ํ รอน
และปาหนองหญาไทร
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาทุงดินดําและปาเขาตาเกา

(3)
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ
(รับคําขอ)

(4)
เวลาในการพิจารณา
(คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการใช
ประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติฯ
พิจารณาอนุมัติ)

(5)
(6)
เวลาในการพิจารณา
เวลาในการพิจารณา
(คณะกรรมการพิจารณา (รมว.ทส.พิจารณาการ
การใชประโยชนในเขต ใชประโยชนในเขตปา
ปาสงวนแหงชาติ
สงวนแหงชาติ
พิจารณาอนุมัติ)
พิจารณาอนุมัติ)

(7)
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ
(ออกหนังสือ
อนุญาต)

14/11/2560

27/12/2560

14/2/2561

30/11/2560

13/7/2561

-

-

30/11/2560

13/7/2561

-

-

30/11/2560

13/7/2561

-

-

30/11/2560

13/7/2561

-

-

15/01/2561

11/6/2561

19/7/2561

15/01/2561

11/6/2561

19/7/2561

(9)
หมายเหตุ

(1)
ลําดับที่

(2)
ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาติ

(3)
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ
(รับคําขอ)

(4)
เวลาในการพิจารณา
(คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการใช
ประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติฯ
พิจารณาอนุมัติ)

(5)
(6)
เวลาในการพิจารณา
เวลาในการพิจารณา
(คณะกรรมการพิจารณา (รมว.ทส.พิจารณาการ
การใชประโยชนในเขต ใชประโยชนในเขตปา
ปาสงวนแหงชาติ
สงวนแหงชาติ
พิจารณาอนุมัติ)
พิจารณาอนุมัติ)

(7)
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ
(ออกหนังสือ
อนุญาต)

14

15
16
17
18
19
20
21

จังหวัดเชียงใหม
ปาสงวนแหงชาติปาแมขานและปาแมวาง
จังหวัดเพชรบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาชะอําและปาบานโรง
จังหวัดสระบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาพระฉาย
จังหวัดบุรีรัมย
ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมรุง
จังหวัดบุรีรัมย
ปาสงวนแหงชาติปาบานกรวดแปลงที่หา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปาสงวนแหงชาติ ปากรุงชิง
จังหวัดตาก
ปาสงวนแหงชาติ ปาชองแคบและปาแมโกนเกน
จังหวัดแมฮองสอน
ปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงซายตอนบน

05/02/2561

-

23/02/2561

4/5/2561

-

-

(9)
หมายเหตุ

ยังไมไดนําเขาสู
กระบวนการ
พิจารณา

4/6/2561

30/04/2561

13/7/2561

21/8/2561

-

02/05/2561

4/5/2561

4/5/2561

02/05/2561

4/5/2561

4/5/2561

03/05/2561

14/9/61

-

-

07/05/2561

13/7/2561

27/8/2561

-

10/05/2561

13/7/2561

25/10/2561

อยูในระยะเวลา
การพิจารณา

อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา

(1)
ลําดับที่

22
23
24
25
26
27
28

(2)
ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพระฤาษี และปาเขาบอแร
จังหวัดนครราชสีมา
ปาสงวนแหงชาติ ปาวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาซับประดูและปาเขามะกอก
จังหวัดนครราชสีมา
ปาสงวนแหงชาติ ปาสูงเนิน
จังหวัดราชบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาบิน
จังหวัดราชบุรี
ปาสงวนแหงชาติ ปาเขากรวดและปาเขาพลอง
จังหวัดลําปาง
ปาสงวนแหงชาติปาแมปราบ
จังหวัดแพร
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแฮด

(3)
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ
(รับคําขอ)

(4)
เวลาในการพิจารณา
(คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการใช
ประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติฯ
พิจารณาอนุมัติ)

(5)
(6)
เวลาในการพิจารณา
เวลาในการพิจารณา
(คณะกรรมการพิจารณา (รมว.ทส.พิจารณาการ
การใชประโยชนในเขต ใชประโยชนในเขตปา
ปาสงวนแหงชาติ
สงวนแหงชาติ
พิจารณาอนุมัติ)
พิจารณาอนุมัติ)

(7)
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ
(ออกหนังสือ
อนุญาต)

16/05/2561

13/7/2561

23/8/2561

-

12/07/2561

13/7/2561

-

-

12/07/2561

13/7/2561

-

-

12/07/2561

17/7/2561

-

-

12/07/2561

3/8/2561

30/8/2561

-

12/07/2561

3/8/2561

30/8/2561

-

31/07/2561

21/9/61

-

-

23/08/2561

-

-

-

29

ไดรับคําขอฯ ทั้งหมด 29 คําขอ
ผานการอนุมัติใหใชประโยชนพื้นที่ จํานวน 26 คําขอ
ไดรับหนังสืออนุญาตแลว จํานวน 12 ราย

(9)
หมายเหตุ

อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
อยูในระยะเวลา
การพิจารณา
ยังไมไดนําเขาสู
กระบวนการ
พิจารณา

การปรับปรุงคูมือประชาชนของสํานักการอนุญาต จํานวน 31 คูมือ
ลําดับที่

รายชื่อคูมือ

ผลการปรับปรุงคูมือ
ปรับปรุงแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ

1

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับ
จากไมยางพาราและไมที่ปลูกขึน้ โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน
มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไมโดยใช
แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคา และการแปรรูปไม
ชั่วคราวมิใช เพื่อการคาโดยใชเครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด
เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับโอน การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การตออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป หนังสือกํากับ
ไมยางพาราแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับ
จากไมยางพาราและไมที่ปลูกขึน้ โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน
มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล ในสวนภูมิภาค
การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในสวนภูมิภาค
การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด
เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท
ในสวนภูมิภาค
การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น ในสวนภูมิภาค
การอนุญาตคาของปาหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตทําไมหวงหามที่ขึ้นอยูในที่ดินที่มิใชปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตทําไมหวงหามที่ขึ้นอยูในที่ดินที่มิใชปา ในสวนภูมิภาค
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-2การปรับปรุงคูมือประชาชนของสํานักการอนุญาต จํานวน 31 คูมือ
ลําดับที่

รายชื่อคูมือ

ผลการปรับปรุงคูมือ
ปรับปรุงแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ

18
19
20
21

การขอรับใบอนุญาตใหนําเขาเลือ่ ยโซยนตในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขอรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนตในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขอรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนตในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากที่ระบุไว
ในใบอนุญาต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ทไี่ ดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว
ในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกาํ ลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว
ในใบอนุญาต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง ในทองที่กรุงเทพมหานคร
ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16)
(สวนภูมิภาค)
ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (สวนภูมิภาค)
ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สวนภูมิภาค)
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมืองแร (สวนภูมิภาค)
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนภูมิภาค)
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมืองแร (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
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-3การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของกรมปาไม
http://www.forest.go.th

การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสํานักการอนุญาต
http://new.forest.go.th/permission/permission

สําหรับคูมือประชาชนในรูปแบบ Info graphic ไดดําเนินการเรียบรอยแลว อยูใ นระหวางนําขึ้นเว็บไซตกรมปาไม

การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการใหบริการประชาชนดวยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช
หนวยงาน สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม
กระบวนงาน

การเผยแพรกระบวนการ

การอนุญาตดานอุตสาหกรรมไม ประกอบดวย
1. การขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การตออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การอนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป หนังสือกํากับ
ไมยางพาราแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับ
จากไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม
มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
7. การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร
8. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม
โดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคา และการแปรรูปไม
ชั่วคราวมิใช เพื่อการคาโดยใชเครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร
9. การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม
ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
10. การรับโอน การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร
11. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในสวนภูมิภาค
12. การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขนึ้ ในสวนภูมิภาค
13. การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม
ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
ทุกประเภท ในสวนภูมิภาค
14. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับ
จากไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม
มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล ในสวนภูมิภาค

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา
การใหบริการที่ชัดเจน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
-มีการเผยแพรคูมือประชาชน
ทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูล
เพื่อติดตอราชการ www.info.go.th
-มีการเผยแพรคูมือประชาชน
ทางเว็บไซตของสวนอนุญาต
อุตสาหกรรมไม
http://new.forest.go.th/industry
-มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ
ณ ที่ตั้งหนวยงาน
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-2คูมือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม
ลําดับที่

กระบวนงาน

ระยะเวลา
ในการใหบริการ

1

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับจากไมยางพารา

115 วันทําการ

และไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค
กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
2

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

90 วันทําการ

3

การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด เปลีย่ นแปลงการใช

16 วันทําการ

วัตถุดิบ ยายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
4

การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

16 วันทําการ

5

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน

16 วันทําการ

เพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคาและการแปรรูปไมชั่วคราวมิใชเพื่อการคา
โดยใชเครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร
6

การขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร

16 วันทําการ

7

การอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด

16 วันทําการ

บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
8

การตออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไมทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

9

การอนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป หนังสือกํากับไมยางพาราแปรรูป

5 วันทําการ
10 นาที

และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
10

การรับโอน การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร

11

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับจากไมยางพารา

16 วันทําการ
127 วันทําการ

และไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค
กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสวนภูมิภาค
12

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในสวนภูมิภาค

141 วันทําการ

13

การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด เปลีย่ นแปลงการใช

117 วันทําการ

วัตถุดิบ ยายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในสวนภูมิภาค
14

การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น ในสวนภูมิภาค

95 วันทําการ

-3การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการใหบริการประชาชนดวยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช
หนวยงาน สวนอนุญาตไมและของปา สํานักการอนุญาต กรมปาไม
กระบวนงาน

การเผยแพรกระบวนการ

การอนุญาตไมและของปา ประกอบดวย
1. การอนุญาตไมสักและไมยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การอนุญาตคาของปาหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการ
ทีช่ ัดเจน เปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
-มีการเผยแพรคูมือประชาชนทางเว็บไซตศูนยรวม
ขอมูลเพื่อติดตอราชการ www.info.go.th
-มีการเผยแพรคูมือประชาชนทางเว็บไซตของ
สวนอนุญาตไมและของปา
http://new.forest.go.th/goods
-มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ตั้งหนวยงาน

31

31

คูมือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนอนุญาตไมและของปา สํานักการอนุญาต กรมปาไม
ลําดับที่

กระบวนงาน

ระยะเวลา
ในการใหบริการ

1

การอนุญาตไมสักและไมยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

60 วันทําการ

2

การอนุญาตคาของปาหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร

102 วันทําการ

31

31

-4การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการใหบริการประชาชนดวยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช
หนวยงาน สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม
กระบวนงาน

การเผยแพรกระบวนการ

การอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม ประกอบดวย
1. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมืองแร ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16)
(สวนภูมิภาค)
4. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17)
(สวนภูมิภาค)
5. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สวนภูมิภาค)
6. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนภูมิภาค)
7. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมืองแร (สวนภูมิภาค)

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา
การใหบริการที่ชัดเจน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
-มีการเผยแพรคูมือประชาชนทาง
เว็บไซตศูนยรวมขอมูล เพื่อติดตอ
ราชการ www.info.go.th
-มีการเผยแพรคูมือประชาชนทาง
เว็บไซตของสวนอนุญาต
ใชประโยชนพื้นที่ปาไม
http://new.forest.go.th/forest-area

31

31

31

31

31

31

31

-5คูมือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปา ไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม
ลําดับที่

กระบวนงาน

ระยะเวลา
ในการใหบริการ

1

การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 เพื่อทําเหมืองแร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยเพื่อวัตถุประสงคตางๆ
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) (สวนภูมิภาค)
ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (สวนภูมิภาค)
ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน ภายในเขต
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สวนภูมิภาค)
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนภูมิภาค)
การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 เพื่อทําเหมืองแร (สวนภูมิภาค)

67 วันทําการ

31

2

97 วันทําการ

31

3

218 วันทําการ

31

4

127 วันทําการ

31

5

184วันทําการ

31

6

127 วันทําการ

31

7

31

157 วันทําการ

-6การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการใหบริการประชาชนดวยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช
หนวยงาน สวนอนุญาตเลื่อยโซยนต สํานักการอนุญาต กรมปาไม
กระบวนงาน

การเผยแพรกระบวนการ

การอนุญาตเลื่อยโซยนต ประกอบดวย
1. การขอรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
2. การขอรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
3. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากที่ระบุ
ไวในใบอนุญาต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
4. การขอรับใบอนุญาตใหนําเขาเลื่อยโซยนต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
5. การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว
ในทองที่กรุงเทพมหานคร
6. การขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง
ในทองที่กรุงเทพมหานคร
7. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
จากที่ระบุไวในใบอนุญาต ในทองที่กรุงเทพมหานคร

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา
การใหบริการที่ชัดเจน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
-มีการเผยแพรคูมือประชาชน
ทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูล
เพื่อติดตอราชการ www.info.go.th
-มีการเผยแพรคูมือประชาชน
ทางเว็บไซตของสวนอนุญาต
เลื่อยโซยนต
http://new.forest.go.th/chainsaw
-มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ
ณ ที่ตั้งหนวยงาน

31

31

31

31

31

31

31

คูมือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักการอนุญาต กรมปาไม
ลําดับที่

กระบวนงาน

ระยะเวลา
ในการใหบริการ

1

การขอรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต ในทองที่กรุงเทพมหานคร

2

การขอรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนต ในทองที่กรุงเทพมหานคร

3

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต
ในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขอรับใบอนุญาตใหนําเขาเลือ่ ยโซยนต ในทองที่กรุงเทพมหานคร

135 วันทําการ

31

131 วันทําการ

31

9 วันทําการ

31

4
5

31

การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ทไี่ ดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว
ในทองที่กรุงเทพมหานคร
การขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง ในทองที่กรุงเทพมหานคร

121 วันทําการ
8 วันทําการ
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การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกาํ ลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว
ในใบอนุญาต ในทองที่กรุงเทพมหานคร
31

121 วันทําการ
9 วันทําการ

-7การเผยแพรคูมือประชาชนทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อติดตอราชการ www.info.go.th

องคประกอบของคูมือประชาชน
1.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

-82.ชองทางการใหบริการ

3.ขั้นตอน ระยะเวลาและสวนงานที่รับผิดชอบ

-94.รายการหลักฐาน หลักฐานประกอบ

5.คาธรรมเนียม

-106.ชองทางในการรองเรียน

7.แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก

-11การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของกรมปาไม
http://www.forest.go.th

การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสํานักการอนุญาต
http://new.forest.go.th/permission/permission

-12การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม
http://new.forest.go.th/industry

-13การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตไมและของปา
http://new.forest.go.th/goods

-14การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต
ของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม http://new.forest.go.th/forest-area

-15การเผยแพรคูมือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตเลื่อยโซยนต
http://new.forest.go.th/chainsaw

-16การจัดบอรดประชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ณ ที่ตั้งหนวยงาน
สํานักการอนุญาต กรมปาไม อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1

-17การจัดบอรดเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation Base)
ตัวชี้วัด 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คาเปาหมาย : การสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 10
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนเงิน
231,396.06 บาท มีเปาหมายปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลดลงรอยละ 10 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปนเงิน 208,256.45 บาท ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยอดเงินในการสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต
เปนเงิน 165,000.00 บาท ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการอนุญาตมีปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
ลดลงรอยละ 28.69 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รางขอเสนอแผนปฏิรูปองคกร
1.2 PEST/
1.3 SWOT

2.2.1 ขอเสนอการปรับบทบาทภารกิจ
(Core Function)
ภารกิจ 3 : การอนุญาตดานปาไม
3.1 การอนุญาตเกี่ยวกับไมในที่ดินกรรมสิทธิ์

บทบาทภาครัฐ
As Is
To Be
Regulator
Smart Regulator

3.2 การอนุญาตใชพื้นทีป่ าไม

Regulator

Smart Regulator

แนวทางการพัฒนาองคกร
(How To)
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการทําไมหวงหามในที่ดินที่มิใชปา
(ที่ดินกรรมสิทธิ์) โดย
นํา QR CODE มาชวยในการขออนุญาตและการอนุญาต
ทําไมหวงหามในที่ดินที่มิใชปา (ที่ดินกรรมสิทธิ์)
โดยเชื่อมโยงกับ Web Database ของสํานักการอนุญาต

2.2.1 ขอเสนอการปรับเปลี่ยน
(Non Core Funciton)
เปาหมาย : เพื่อขจัดปญหาความลาชา
ในการอนุญาต และชวยในการรับรอง
แหลงที่มาของไมที่ปลูกขึ้น
ในที่ดินกรรมสิทธิ์
1. ยกเลิกมาตรา 7
แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484
2. จัดทํา Web Application
จัดการปญหาความลาชาในการพิจารณาการอนุญาตใชประโยชน เปาหมาย : เพื่อขจัดปญหาความลาชา
พื้นที่ปาไม โดย
ในการพิจารณาการอนุญาตใช
1. กรณีพื้นที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ประโยชนพื้นทีป่ าไม และใหผูขอ
อนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
1.1) ปรับโครงสรางสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
สามารถติดตามสถานะของเรื่อง
แยกเปนสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของเอกชนและ
ไดตลอดเวลา
สวนราชการ
1.2) ปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 1. ปรับโครงสรางสวนอนุญาต
ใชประโยชนพื้นที่ปาไม
ใชประโยชนพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2558 ใหอธิบดีกรมปาไม
2. เสนอทบทวนกฎหมาย
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม
3. จัดทํา Web Application
เปนผูพิจารณาอนุญาตของสวนราชการ สําหรับเอกชน
พิจารณามอบใหบางกิจกรรมหรือบางประเภท
2. กรณีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
2.1) ปรับโครงสรางสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
แยกเปนสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของเอกชนและ
สวนราชการ
2.2) ปรับปรุงระเบียบการขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่
ในเขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา 13/1 และ 16
ของสวนราชการใหสะดวกและงายขึ้น

1
4.2 แบบฟอรมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม กรมปาไม ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)

ประเด็นการปรับปรุง

สิ่งที่ตองดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564)
2562

2563

2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต
ดานกระบวนงาน
การอนุญาตดานปาไม
1. จัดทํา Web Application เพื่อรองรับการโดยเชื่อมโยง
QR CODE มาชวยในการขออนุญาตและการอนุญาต
ทําไมหวงหามในที่ดินที่มิใชปา (ที่ดินกรรมสิทธิ์)
-รวบรวมความตองการ ศึกษาวิเคราะหระบบ
-ออกแบบระบบ
-ติดตั้งอุปกรณและทดสอบระบบ
-จัดทําคูมือการใชงาน
-การฝกอบรมผูใชงาน
-นําระบบไปใชงาน/เผยแพร

หมายเหตุ

2
4.2 แบบฟอรมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม กรมปาไม ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)

ประเด็นการปรับปรุง

สิ่งที่ตองดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564)
2562

2563

2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต
ดานกระบวนงาน
การอนุญาตดานปาไม
2.จัดทํา Web Application ใหผขู ออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
สามารถติดตามสถานะของเรื่องไดตลอดเวลา
-รวบรวมความตองการ ศึกษาวิเคราะหระบบ
-ออกแบบระบบ
-ติดตั้งอุปกรณและทดสอบระบบ
-จัดทําคูมือการใชงาน
-การฝกอบรมผูใชงาน
-นําระบบไปใชงาน/เผยแพร

หมายเหตุ

3
4.2 แบบฟอรมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม กรมปาไม ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)

ประเด็นการปรับปรุง

สิ่งที่ตองดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564)
2562

2563

2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต
ดานกระบวนงาน
การอนุญาตดานปาไม
3. การปรับโครงสรางสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม
จัดทําคําสั่ง

หมายเหตุ

4
4.2 แบบฟอรมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม กรมปาไม ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)

ประเด็นการปรับปรุง

สิ่งที่ตองดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564)
2562

2563

2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต
ดานกฎหมาย
1. ปรับปรุงกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหการอนุญาตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
-รวบรวมปญหา ขอจํากัดทางกฎหมายที่เปนอุปสรรค
-แตงตั้งคณะทํางานในภาพรวมของกรมปาไม
-การระดมความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย โดยมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายใหคําปรึกษา
-จัดทํารางกฎหมายที่ไดจากการระดมความคิดเห็น
-รับฟงความคิดเห็น เชน สํารวจโดยใชแบบสอบถาม การจัดประชุม
-ปรับปรุงแกไขรางกฎหมายตามที่ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
-นําเสนอการปรับปรุงกฎหมายตามลําดับชั้นของกฎหมาย
-ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

