
รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

สรุปผลการประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักการอนุญาต 
 

(…..…) รอบที่ 1 (ตัง้แต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561)   (     ) รอบที่ 2 (ตัง้แต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องคประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

รอบ 12 เดอืน 
ผลการดําเนนิงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

องคประกอบที่ 1 

ประสทิธิภาพในการ

ดําเนนิงานตามหลักภารกิจ

พื้นฐาน งานประจํางาน

ตามหนาท่ีปกต ิหรืองาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มตคิณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1 ความสําเร็จของการบริการดานอุตสาหกรรมไม                       

การใชประโยชนพื้นท่ีปาไม และการอนุญาตไมและของปา 

 17,000 ราย 

(รอยละ 80= 13,600 ราย) 

15,635 ราย   

1.2 ความสําเร็จของการบริการดานเลื่อยโซยนต 10,000 ราย/12,300 เคร่ือง 11,815 ราย/13,604 เคร่ือง   

1.3 ความสําเร็จของการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นท่ี

ปาสงวนแหงชาติ 

รอยละ 80 รอยละ 89.66 

(26 ราย) 
  

องคประกอบที่ 2 

ประสทิธิภาพในการ

ดําเนนิงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เรงดวน หรือภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ

(Agenda Base) 

2.1 รอยละของการปรับปรุงคูมอืสําหรับประชาชน รอยละ 80 รอยละ 100   

2.2 รอยละการดําเนนิการตามแผนการสรางความรู                    

ความเขาใจแกประชาชน 

 

รอยละ 100 รอยละ 100   

หนา 1 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

รอบ 12 เดอืน 
ผลการดําเนนิงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

องคประกอบท่ี 3 

ประสทิธิภาพในการ

ดําเนนิงานตามหลักภารกิจ

พื้นท่ี/ทองถ่ินฯ (Area 

Base) (ถาไมมีภารกิจน้ี 

ไมตองประเมิน) 

   ไมมตัีวช้ีวัดในองคประกอบน้ี 
    

องคประกอบท่ี 4 

ประสิทธภิาพในการ

บรหิารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน ปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ                     

ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 

10 

ปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ                     

ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 

28.69 

  

องคประกอบท่ี 5 

ศักยภาพในการเปนสวน

ราชการท่ีมีความสําคัญ

เชงิยุทธศาสตรเพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 ความสําเร็จของการดําเนนิการจัดทําแผนปฏรูิประบบ                 

การอนุญาต 

จัดสงแผนปฏรูิปองคการท่ีไดปรับปรุง

ตามขอสังเกต/ขอเสนอของ

ผูทรงคุณวุฒภิายในวันท่ี 30 

กันยายน 2561 

รายงานการจัดทําแผนปฏรูิปองคการ

ของกรมปาไม ในความรับผดิชอบของ

สํานักการอนุญาต ตามหนังสอื               

สํานักการอนุญาต ท่ี ทส 1602.26/3062 

ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561                

และปรับแกเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

  

 

 

 

หนา 2 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ : 1.1 ความสําเร็จของการบรกิารดานอุตสาหกรรมไม การใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไม 

                     และของปา 

คําอธบิาย :  

- พจิารณาจากจาํนวนประชาชนท่ีไดรับการบริการดานอุตสาหกรรมไม การใชประโยชนพื้นท่ีปาไม และการอนุญาตไมและของปา                       

ซึ่งในป พ.ศ.2561 กําหนดเปาหมายไวท่ีรอยละ 80 จากจํานวน 17,000 ราย (13,600 ราย)                                                  

- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏบัิติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(แบบ สงป. 301) จากกจิกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การบริการดานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม 

    ๑.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป โรงคาสิ่งประดษิฐฯ 

    ๑.๒ การออกใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป โรงคาสิ่งประดษิฐฯ 

    ๑.๓ การประทับตราหนังสอืกํากับไมแปรรูปและหนังสอืกํากบัสิ่งประดษิฐฯ 

    ๑.๔ การตรวจสอบกจิการอุตสาหกรรมไมทุกประเภท 

2. การบริการดานการอนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไม 

    ๒.๑ ตรวจสอบการขอใชพื้นท่ีปาไม ตามวัตถุประสงคตางๆ 

    ๒.๒ ตรวจสอบเงื่อนไขการขอใชพื้นท่ีปาไมตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาต ิ 

          พ.ศ.2507 

    ๒.๓ การออกหลักฐานการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตพื้นท่ีปาไม 

3. การบริการดานการอนุญาตไมและของปา 

 3.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมสัก ไมยาง ไมพะยูง ไมชิงชันฯ ในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง 

 3.2 ออกหลักฐานการขออนุญาตทําไมสัก ไมยาง ไมพะยูง ไมชิงชันฯ ในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง 

 3.3 ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมสักและไมยางในพื้นท่ีปา 

 3.4 ออกหลักฐานการอนุญาตทําไมสักและไมยางในพื้นท่ีปา 

 3.5 ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ  

 3.6 ตรวจสอบการขออนุญาตทําไมในเขตทางหลวง  

 3.7 ออกหลักฐานการอนุญาตทําไมในเขตทางหลวง  

 3.8 ตรวจตดิตามการขออนุญาต และการอนุญาตเก็บหาของปา  

 3.9 ตรวจสอบการขออนุญาตคาของปาหวงหาม  

                 3.10 ออกหลักฐานการอนุญาตคาของปาหวงหาม 

หนา 3 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

8,000 ราย 

(รอยละ 80 = 6,400 ราย) 

17,000 ราย 

(รอยละ 80 = 13,600 ราย) 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

ความสําเร็จของการบรกิารดาน

อุตสาหกรรมไม การใชประโยชน

พื้นที่ปาไม และการอนุญาตไม

และของปา 

 17,000 ราย 

(รอยละ 80 = 13,600 ราย) 

15,635 ราย   

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

         ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏบิัตงิานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (แบบ สงป. 301) จากงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม การอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไม

และของปา ในสวนภมูภิาคและกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

         มกีารแจงแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจายเงนิใหทุกสวนในสํานักการอนุญาต สํานกัจัดการทรัพยากรปาไม                 

ที่ 1-13 และสาํนักจัดการทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขา ทราบและดาํเนนิการตามแผน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

         ไมไดรับการประสานจากจังหวัด (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัด) ในการตรวจสอบรวมกับ

ศูนยปาไมจงัหวัด หรอืสํานักจัดการทรัพยากรปาไมตามกิจกรรมเก่ียวกับงานอนุญาต /ขาดรายงานการอนุญาต

อุตสาหกรรมไม การอนญุาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม และการอนุญาตไมและของปา ในสวนภูมภิาค จากสาํนักจัดการ

ทรัพยากรปาไม และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา 

หลักฐานอางองิ : 

- แบบรายงานผลการปฏบิัตงิานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (แบบ สงป. 301)  

หนา 4 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 ความสําเร็จของการบรกิารดานเลื่อยโซยนต 

 

คําอธบิาย :  

- พจิารณาจากจาํนวนประชาชนท่ีไดรับการบริการดานเลื่อยโซยนต เทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งในป พ.ศ. 2561                   

กําหนดเปาหมายไวท่ี 10,000 ราย/12,300 เคร่ือง  

- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏบัิติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(แบบ สงป. 301) จากกจิกรรมหลัก ดังนี้ 

การบริการดานการอนุญาตเลื่อยโซยนต 

1. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหม ีผลติ ใหนําเขาเลื่อยโซยนต 

2. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมกีําลังเคร่ืองจักรกลเพิ่มขึ้น 

3. ตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตตางๆ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 

4. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกจิเพื่อสนิจาง 

5. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีใหมหีรือใชเลื่อยโซยนต 

6. ออกหนังสอือนุญาตใหนําเลือ่ยโซยนตออกใชนอกพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตเปนการช่ัวคราว 

7. ตรวจสอบทําเคร่ืองหมายเลื่อยโซยนตและทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนต 

8. ตรวจสอบการปฏิบัตติามเงื่อนไขการอนุญาตของผูขออนุญาต ตามพระราชบัญญัตเิลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 

                       9. ตรวจสอบจัดทําทะเบียนพจิารณาออกหนังสอืรับรองการมอบเลื่อยโซยนตท่ีตกเปนของแผนดนิหรือศาลส่ังริบ 

 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

5,000 ราย/6,000 เครื่อง 10,000 ราย/12,300 เครื่อง 
 

หนา 5 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ......... ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(.......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

ความสําเร็จของการบรกิารดาน

เลื่อยโซยนต 

10,000 ราย/

12,300 เครื่อง 

11,815 ราย/13,604 เครื่อง   

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

         สวนอนุญาตเลื่อยโซยนต สํานักการอนุญาต เก็บขอมูลทัง้สวนกลางและสวนภูมภิาค (รายงานจาก

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัด)  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          -งบประมาณกิจกรรมดําเนนิการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 

          -พระราชบัญญัตเิลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

         ไมไดรับการรายงานการอนุญาตจากสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดั 

 

หลักฐานอางองิ : 

          - แบบรายงานผลการปฏบิัตงิานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (แบบ สงป. 301) 

จากกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หนา 6 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 ความสําเร็จของการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

คําอธบิาย : พจิารณาจากรอยละของจาํนวนคําขออนุญาตจากจังหวดั ตามทะเบยีนลงรับของกรมปาไม ตัง้แตวันที ่1 

ตุลาคม 2560 – 31 สงิหาคม 2561 ที่ไดรับการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นทีป่าสงวนแหงชาต ิ(30 ก.ย. 61)                                                                                                                                                                                    

•  การพจิารณาการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิเพื่อจดัหาทีด่นิใหราษฎรผูยากไร ในสวนของ                                 

สํานักการอนุญาต กรมปาไม มขีัน้ตอนการดาํเนนิการ ดังนี้ 

 1.จังหวัดและสํานักจดัการทรัพยากรปาไมทองที ่สงเรื่องราวคําขออนุญาตพรอมความเหน็มาใหกรมปาไม

พจิารณา 

 2. กรมปาไม (โดยสํานักการอนุญาต) ตรวจสอบเอกสารตามระเบยีบ กฎหมาย นโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี                

ที่เก่ียวของ 

 3. เสนอเรื่องราวคําขอใหคณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองการอนุญาตใหใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ

ของสวนราชการหรอืหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 13/1 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัย

ในเขตปาสงวนแหงชาต ิตามมาตรา 16 และการขออนุญาตและการอนุญาตบํารุงปาหรอืปลูกสรางสวนปาหรอืไมยนืตน                

ในเขตปาเสื่อมโทรม ตามมาตรา 20 เพื่อพจิารณากลั่นกรองเรื่องราวคําขออนุญาต พรอมใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิ

 4. เสนอเรื่องราวคําขอใหคณะกรรมการพจิารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาตเิพื่อโปรดพจิารณา              

ใหความเหน็ชอบตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 ซึ่งแกไขโดยมาตรา 9                    

แหงพระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 

 5. กรมปาไม ออกหนงัสอือนญุาตใหเขาทําประโยชนหรอือยูอาศยัภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิแจงจงัหวดัและ

หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อดําเนนิการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

รอยละ 40 รอยละ 80 
 

หนา 7 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 ตามทะเบยีนลงรับของกรมปาไม ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 – 31 สงิหาคม 2561 กรมปาไมรับคําขออนุญาต                     

ใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ(30 ก.ย. 61) จํานวน 29 คําขอ ไดรับการพจิารณาอนุญาตใหผูยากไร

ใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิจํานวน 26 คําขอ  คดิเปนรอยละ 89.66 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

ความสําเร็จของการอนุญาตให 

ผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ 

รอยละ 80 รอยละ 89.66  

(26 คําขอ) 

  

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลการพจิารณาอนุญาตจากจํานวนคําขออนุญาตจากจังหวัดและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมทองที่ ตามทะเบยีนลงรับของกรมปาไม ตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สงิหาคม 2561 

          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

มกีารประสานงานภายในระหวางหนวยงานทําใหลดระยะเวลาในการทํางาน 

          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

  ขอบเขตแนวพื้นที่ไมแนชัดและมีชวงรอรวบรวมเอกสารใหครบตามระเบยีบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ  

 

หลักฐานอางองิ : 

แบบรายงานผลการพจิารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

 

 

หนา 8 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ : 2.1 รอยละของการปรับปรุงคูมอืสําหรับประชาชน 

คําอธบิาย :  

เปนการวัดผลรอยละของการดําเนินงานในการปรับปรุงคูมอืสําหรับประชาชนของสํานักการอนุญาต                         

จํานวน 31 คูมอื ใหอยูในรูปแบบที่นาอาน เขาใจงาย 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

รอยละ 40 รอยละ 80 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

รอยละของการปรับปรุงคูมือ

สําหรับประชาชน 

รอยละ 80 รอยละ 100   

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สํานักการอนุญาตดําเนนิการปรับปรุงคูมอืสําหรับประชาชนของสํานักการอนุญาต จํานวน 31 คูมอื จากจํานวน

ทัง้หมด 31 คูมือ ใหอยูในรูปแบบที่นาอาน เขาใจงาย เผยแพรในเว็บไซตของกรมปาไม เว็บไซตของสํานักการอนุญาต 

และเว็บไซตของแตละสวนในสํานักการอนุญาต พรอมทั้งเผยแพร ณ จุดที่ใหบรกิาร จะจัดทําในรูปแบบ Info graphic        

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

 ไดรับความรวมมอืจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละกระบวนงาน รวมถึงไดรับคําแนะนําในการดําเนนิการจาก

กลุมพัฒนาระบบบริหาร และไดรับความเอื้อเฟอจากกลุมพัฒนาระบบบรหิารในการจัดทําคูมอืประชาชนใน

รูปแบบ info graphic         

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

บางกระบวนงานอยูในระหวางการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ คูมอืจึงยังตองมกีารเปลี่ยนแปลง  

หลักฐานอางองิ : http://new.forest.go.th/permission/permission 

หนา 9 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ : 2.2 รอยละการดําเนนิการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 

คําอธิบาย :  

         เปนการวัดผลการดําเนนิงานของสํานักการอนุญาตในการเผยแพรเกี่ยวกับขัน้ตอนในการอนุมัติ

อนุญาตดานปาไม ภายใตภารกจิของสํานักการอนุญาต เปรยีบเทยีบกับแผนการการสรางความรับรูความเขาใจ

แกประชาชนโดยประเมนิจากปรมิาณ/ จํานวนครัง้ ในการเผยแพร ตามประเภทของสื่อตามชองทางตางๆ        

ตามแผนของกรมปาไม 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

รอยละ 100 รอยละ 100 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

รอยละการดําเนนิการ                         

ตามแผนการสรางความรู              

ความเขาใจแกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ 100   

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

-มกีารกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาการใหบรกิารที่ชัดเจน เปนไปตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวก                     

  ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-เผยแพรคูมอืประชาชนทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อตดิตอราชการ www.info.go.th 

-เผยแพรคูมอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของกรมปาไม http://www.forest.go.th 

-เผยแพรคูมอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสํานักการอนุญาต   

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

-เผยแพรคูมอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม   

หนา 10 
 

http://www.info.go.th/
http://www.forest.go.th/
http://new.forest.go.th/permission/permission


รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

  http://new.forest.go.th/industry 

-เผยแพรคูมอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตไมและของปา  

  http://new.forest.go.th/goods 

-เผยแพรคูมอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม   

  http://new.forest.go.th/forest-area 

-เผยแพรคูมอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตเลื่อยโซยนต  

  http://new.forest.go.th/chainsaw 

-จัดบอรดประชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร ณ ที่ตั้งหนวยงาน สํานักการอนุญาต กรมปาไม                            

  อาคารเทยีมคมกฤส ช้ัน 1 

-การจัดบอรดเคลื่อนทีป่ระชาสัมพันธขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร         

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :         

    ไดรับความรวมมอืจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละกระบวนงาน รวมถงึไดรับคําแนะนําในการดําเนนิการ

จากกลุมพัฒนาระบบบรหิาร         

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

    บางกระบวนงานอยูในระหวางการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ คูมอืจึงยังตองมกีารเปลี่ยนแปลง  

หลักฐานอางองิ :  
- 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 

-บอรดประชาสัมพันธขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร ณ ที่ตั้งหนวยงาน สํานักการอนุญาต กรมปาไม                            

  อาคารเทยีมคมกฤส ช้ัน 1 

-บอรดเคลื่อนทีป่ระชาสัมพันธขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร      

 

หนา 11 
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รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ : 4.1 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน 

คําอธบิาย :  

ตามขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวทางตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานตามมาตรการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กาํหนด กรมปาไมจงึไดจัดทําแผน                 

การลดกระดาษของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการลดกระดาษท่ีมปีระสทิธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ                             
ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 5 

ปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ                            
ของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 10 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

การพัฒนาประสทิธิภาพ                      

ในการปฏบัิติงาน                                      

(การลดปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ) 

ปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ                             

ของสํานักการอนุญาต 

ลดลงรอยละ 10 

ปริมาณการส่ังซื้อกระดาษ                     

ของสํานักการอนุญาต 

ลดลงรอยละ 28.69 

  

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต                     

ผานการรายงานผลการส่ังซื้อกระดาษในระบบออนไลน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มยีอดการส่ังซื้อกระดาษ 231,396.06 

บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดเปาหมายการซื้อกระดาษ ลดลงรอยละ 10 (208,256.45 บาท) ซึ่งในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ยอดเงนิในการส่ังซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต เปนเงิน 165,000.00 บาท ดังนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักการอนุญาตมปีริมาณการส่ังซื้อกระดาษลดลงรอยละ 28.69 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560        

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏบัิติงาน เชน การแจงเวยีนหนังสอืโดยใหสแกน QR Code 

การสงเอกสารประกอบการประชุมผานไลน การสงเอกสารทางอีเมลล ตลอดจนการนํากระดาษเสยีหนาเดยีวมาใชงาน          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : บางกจิกรรมมกีารประชุมบอยคร้ังและจําเปนตองใชเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใชในการ

พจิารณา 

หลักฐานอางองิ : รายงานผลการส่ังซื้อกระดาษในระบบออนไลน 

หนา 12 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดที่ : 5.1 ความสําเร็จของการดําเนนิการจัดทําแผนปฏรูิประบบการอนุญาต 

คําอธบิาย :  

1.  ระบบราชการ 4.0 เปนระบบราชการท่ีมกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดและวธีิการทํางานใหมเพื่อพลกิโฉม (transform) ใหสามารถ

เปนท่ีเชื่อถอืไววางใจและเปนท่ีพึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and Trusted Government) โดยการทํางานของภาครัฐ

ตองมุงสูการเปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) การทํางานท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-

Centric Government) และการเปนองคการท่ีมขีดีสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏรูิประบบการบริหารราชการแผนดิน (Administrative Reform) เปาหมายท่ีสําคัญประการหนึ่ง คอื การปรับเปลี่ยนสู

รัฐบาลท่ีคลองตัว (Agile Government Transformation) เพื่อใหภาครัฐมคีวามคลองตัวกระชับมากขึ้น มกีารผองถายภารกจิ  

ท่ีไมจําเปนออกไป (outsourcing) โดยใหสวนราชการมกีารจัดทําแผนปฏรูิปองคการ ทบทวนบทบาทภารกจิของหนวยงาน               

ใน 4 ดานท่ีสําคัญ คอื 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหสอดรับกบับทบาทภารกจิใหม 

     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหงาย สะดวก ลดตนทุนคาใชจายและตอบโจทยประชาชน 

         ผูใชบริการบน Digital Platform  

     3) Law การปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการปฏบัิติงานในรูปแบบใหม 

     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตรากําลังใหสอดรับกับการปรับบทบาทภารกจิและการปฏบัิติงานในรูปแบบใหม 

        โดยใช Digital Platform  

3.  การจัดทําแผนปฏรูิปองคการ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวช้ีวัดน้ีประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 บทวเิคราะหภาพรวมของกระทรวง เปนการวเิคราะหความสําคัญการเชื่อมโยงภารกจิของกระทรวงกับนโยบายท่ีสําคัญ

ของประเทศ การวเิคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ท่ีมผีลกระทบตอการทํางานของกระทรวง 

การวเิคราะหขดีความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพรอม เพื่อขับเคลื่อนภารกจิ การวิเคราะห

บทบาทหนาท่ีและภารกจิของกระทรวงในอนาคตโดยการกําหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model 

และการปรับบทบาทไปสู Government 4.0 

สวนที่ 2 บทวิเคราะหบทบาทภารกจิของกรม เปนการวิเคราะหบทบาทภารกจิของกรมในปจจุบันท้ังสวนภารกจิหลัก (Core function) 

และภารกจิรอง (Non-core function) เพื่อนําไปสูขอเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกจิของกรม โดยมเีปาหมายหลัก               

ใหหนวยงานรัฐมคีวามคลองตัว ท้ังในสวนโครงสรางหนวยงานท่ีมคีวามกระชับคลองตัวตอการปรับเปลี่ยน กระบวนการ

ทํางานท่ีใช digital platform เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมาย   

ใหเอื้อตอสภาพการทําธุรกิจในปจจุบันและโลกดจิทัิลอนาคต รวมถงึการพัฒนาบุคลากรใหรองรับตอการทํางานในบทบาท

ภารกจิและรูปแบบการทํางานใหมของหนวยงาน 

สวนที่ 3 ภาคผนวก เปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญของกรมในปจจุบัน อาทิ วสัิยทัศน พันธกจิหนาท่ีและอํานาจ ประเด็นยุทธศาสตร

กฎหมายในความรับผดิชอบ โครงสรางและอัตรากําลัง เปนตน 

รายละเอียดตามหนังสอืสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนท่ีสุด ท่ี 1200/ว 24 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

หนา 13 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

การกําหนดคาเปาหมาย : 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ความครบถวนของขอมูลท่ีกําหนด                      

ใหจดัทําตามแผนปฏรูิปองคการ 

1. ความครบถวนของแผนปฏรูิปองคการท่ีปรับตามขอสังเกต

ของคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ100% (กรณีท่ีไมมกีารแกไข  

ในรอบการประเมนิท่ี 2 จะถอืวาผานการประเมนิตามตัวช้ีวัดน้ี) 

2. แผนปฏบัิติการ (Action Plan) ท่ีจะดําเนนิการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของสวนราชการระดับกรม 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

ความสําเร็จของการ

ดําเนนิการจัดทําแผน

ปฏรูิประบบการอนุญาต 

1. ความครบถวนของแผน

ปฏรูิปองคการท่ีปรับตาม

ขอสังเกตของ

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒ ิ100% 

(กรณท่ีีไมมกีารแกไข  ใน

รอบการประเมนิท่ี 2 จะ

ถอืวาผานการประเมนิตาม

ตัวช้ีวัดน้ี) 

2. แผนปฏบัิติการ (Action 

Plan) ท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของสวนราชการ

ระดับกรม 

รายงานการจัดทําแผนปฏรูิปองคการของ

กรมปาไม ในความรับผดิชอบของสํานัก

การอนุญาต ตามหนังสอื               

สํานักการอนุญาต ท่ี ทส 1602.26/3062 

ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561                

และปรับแกเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

  

 

คําชี้แจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

        ดําเนินการจัดทําแผนปฏรูิประบบการอนุญาต จากการประชุมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อจัดทาํแผนปฏรูิปกรมปาไม              

ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ หองประชุม 1 

อาคารเทยีมคมกฤส กรมปาไม และดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะทํางานจัดทําแผนปฏรูิปองคการ กรมปาไม 

(ตามคําสั่งกรมปาไม ที่ 3031/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560          

หนา 14 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 สํานักการอนุญาต กรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักการอนุญาต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ........ ) รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561   

(......) รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

         ผูบรหิารใหความสําคัญในการปฏรูิประบบการอนุญาต          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

         สํานักการอนุญาตไมมงีบประมาณในการนําเทคโนโลยมีาใชในงานบรกิาร (เสนอของบประมาณเพิ่มเติม

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว ยังไมทราบผลการพจิารณา) 

หลักฐานอางองิ :  

         -รายงานการจัดทําแผนปฏรูิประบบการอนุญาต ตามหนังสือสํานักการอนุญาต ที่ ทส 1602.4/310                

ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 และปรับแกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

         -รายงานการจัดทําแผนปฏรูิปองคการของกรมปาไม ในความรับผิดชอบของสํานักการอนุญาต                    

ตามหนังสอืสํานักการอนุญาต ที่ ทส 1602.26/3062 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 และปรับแกเมื่อวันที่ 10 

ตุลาคม 2561 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ระยะเวลาใหบรกิาร 97 หรอื 127 วัน 

กรณพีื้นที่ติดZone C ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

จังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองท่ี สงคําขอฯ

พรอมความเห็นใหกรมปาไม 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ กฎหมาย 

นโยบายและมติครม. 

ประมวลเร่ืองเสนออธบิดกีรมปาไม 

 

กรมปาไมออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนมนเขตปาสงวนแหงชาติ แจงจังหวัด

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสนอคณะกรรมการพจิารณาการใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาติเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

 

ประมวลเร่ืองเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองฯ 

 

7 วัน 

45 วัน 

15 วัน 

30 วัน 

30 วัน 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผอิชอบ 

การอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ลําดับ

ท่ี 

ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอยีดของข้ันตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 รับคําขอ -จังหวัดและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมทองที่ สงคําขอฯ

พรอมความเห็นใหกรมปาไม 

- จังหวัดและ

สํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไม

ทองที ่

เริ่มกระบวนการพิจารณา

เมื่อไดรับคําขอฯพรอม

ความเห็นจากจังหวัดและ

สํานักจัดการทรัพยากรปา

ไมทองที ่

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 
-เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

ตามระเบยีบ กฎหมาย 

นโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี 

7 สํานักการ

อนุญาต 

 

3 การพิจารณา -ประมวลเรื่องเสนออธบิดกีรม

ปาไม 

45 สํานักการ

อนุญาต 

 

4 การพิจารณา -ประมวลเรื่องเสนอ

คณะอนุกรรมการพจิารณา

กลั่นกรองการใชประโยชนใน

เขตปาสงวนแหงชาติฯ 

15 ฝายเลขาฯ/สํานัก

การอนุญาต 

ฝายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

พจิารณาการใชประโยชนใน

เขตปาสงวนแหงชาตฯิ 

5 การพิจารณา/

ลงนาม 

-เสนอคณะกรรมการพจิารณา

การใชประโยชนในเขตปาสงวน

แหงชาตเิพือ่พิจารณาอนุมัต ิ

30 ฝายเลขาฯ/สํานัก

การอนุญาต 

ฝายเลขานุการ

คณะกรรมการพจิารณา

การใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาติ 

6 การพิจารณา/

ลงนาม 

-กรณพีื้นที่ตดิZone C ใหเสนอ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เพื่อ

พจิารณาอนุมัติ 

30 กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

 

7 แจงออก

หนังสอื

อนุญาต 

-กรมปาไมออกหนังสอื

อนุญาตใหเขาทําประโยชนใน

เขตปาสงวนแหงชาติ แจง

จังหวัดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

- จังหวัดและ

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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การอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนหรอือยูอาศัย ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) 
 

การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบคําขออนุญาตซึ่งกรอกขอความครบถวนถูกตองแบบ ป.ส.20 คําขออนุญาตใชประโยชนหรืออยูอาศัย

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 (สําหรับ

สวนราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ) 

2. หลักฐานการชําระคาธรรมเนยีมแบบพิมพคําขอ 

3. รายละเอยีดโครงการ และแผนและผังแสดงการใชประโยชนที่ดนิที่ขออนุญาต 

4. แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราสวน 1:50,000 แสดงบรเิวณที่ขออนุญาต 

5. หนังสอืมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

6. สําเนาทะเบยีนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ (ผูมอบ/ผูรับมอบอํานาจ) 

7. บันทกึยนิยอมในการแกไขปญหาเกี่ยวกับราษฎร 

8. รายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดใหความเห็นชอบใน

การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาทองที่ 
 

การรับคําขออนุญาตของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการเมื่อไดรับคําขอฯพรอม

ความเห็นจากจังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที ่
 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี ใหตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใหอยูในหลักเกณฑที่จะพิจารณา

อนุญาตตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ

พ.ศ. 2548 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวของ และตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

นโยบายที่ดนิแหงชาต ิ(คทช.) กําหนดดังนี้ 

๑. อํานาจในการอนุญาตเปนของอธิบดีกรมปาไม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา

การใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไข

เพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

๒. ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขต   ปาสงวน

แหงชาตพิ.ศ. 2548 

 

3. มาตรา… 
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3. มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 บัญญัติวา 

“บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด หรอืระเบยีบที่ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมี

กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง

แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ” 
 

ผูมีอํานาจสั่งการ อธิบดีกรมปาไม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาตพิิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต ทั้งนี้หากพื้นที่อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษผูมีอํานาจอนุญาตคือ อธิบดี

กรมปาไม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

การออกใบอนุญาตใหกําหนดอายุหนังสอือนุญาตคราวละ๓๐ ปนับแตวันที่ออกหนังสอือนุญาตโดยกรมปาไมออก

หนังสอือนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิและแจงจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ผลการจัดเก็บขอมูลการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานักการอนุญาต กรมปาไม 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล นางสาวนนทชา สังขน้ํามนต นักวิชาการปาไมปฏบิัตกิาร 

                    นางสาวธนิภัทร ริมฝาย นักวิชาการปาไม 

                    หมายเลขโทรศัพท 0 2561 4292 – 3 ตอ 5207 

จํานวนขัน้ตอนการใหบรกิารทัง้หมด 5 ขัน้ตอน รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบรกิาร 127 วัน 

จัดเก็บขอมูลการยื่นคําขออนุญาตใชประโยชนที่ดินเพื่อใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ตัง้แต 1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

  การจัดเก็บขอมูลจํานวนผูขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินการจัดที่ดินทํา

กินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด๖ขั้นตอนรอบระยะเวลามาตรฐานที่ ๑๑๒ วัน

และจํานวนผูขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล กรณพีื้นที่อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษ (ZoneC) จํานวนขัน้ตอนใหบรกิารทัง้หมด๗ขัน้ตอน รอบระยะเวลา

มาตรฐานที่ ๑๔๒ วัน จัดเก็บขอมูลผูยื่นคําขอขอมูลการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตั้งแต

๑ ตุลาคม ๒๕๖0 ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2561ซึ่งสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานัก

การอนุญาตกรมปาไมไดรับเรื่องราวคําขออนุญาตจากจังหวัดทองที่ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ 

พรอมเอกสารครบถวนถูกตองตามกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปา

สงวนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเริ่มเขาสูกระบวนการ พบวา มผูีรับบรกิารจํานวนทัง้หมด 29 ราย 
 

  สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานักการอนุญาต จึงใชจํานวนผูรับบริการที่

เอกสารครบถวนจํานวน 29 ราย มาใชเปนขอมูลในการจัดเก็บ จากการจัดเก็บขอมูลจํานวนผูขออนุญาตใช

ประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินการจัดที่ดินทํากินใชชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 29 ราย ผานการ

พจิารณาอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิจํานวน 26ราย คดิเปนรอยละ 89.66 

 

 

 



แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลการอนุญาตใหผูยากไรใชประโยชนพื้นท่ีปาสงวนแหงชาตกิรณีพื้นที่อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวนราชการ สํานักการอนุญาต กรมปาไม 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล นางสาวนนทชา สังขน้ํามนต นักวิชาการปาไมปฏบิัตกิาร  นางสาวธนภัิทร ริมฝาย นักวิชาการปาไม 

                    หมายเลขโทรศัพท 0 2561 4292 – 3 ตอ 5208 

ตัง้แต 1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที่ 30 กันยายน 2561 

  
(1) 

ลําดับที ่

(2) 

ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาต ิ

(3) 

เวลาเร่ิมตน

ใหบริการ 

(รับคําขอ) 

(4) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะอนกุรรมการ

พจิารณาการใช

ประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาตฯิ 

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(5) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะกรรมการพจิารณา

การใชประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(6) 

เวลาในการพจิารณา 

(รมว.ทส.พจิารณาการ

ใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(7) 

เวลาสิ้นสุด

ใหบริการ 

(ออกหนังสอื

อนุญาต) 

(8) 

หมายเหตุ 

1 จังหวัดอุทัยธาน ี 

ปาสงวนแหงชาตปิาปลายหวยกระเสียว   19/10/2560  30/10/2560 1/12/2560 25/1/2561  

2 จังหวัดอุทัยธาน ี

ปาสงวนแหงชาตปิาหวยทับเสลาและปาคอกควาย 19/10/2560  30/10/2560 4/12/2561 25/1/2561  

3 จังหวัดลําปาง 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมตุยฝงซาย 02/11/2560  14/2/2561 29/3/2561 25/5/2561  

4 จังหวัดเพชรบูรณ 

ปาสงวนแหงชาตปิาหวยน้ําโจนและปาวงัสาร 09/11/2560  2/2/2561 21/6/2561 21/5/2561  

5 จังหวัดเพชรบูรณ 

ปาสงวนแหงชาตปิาลุมน้ําปาสกัฝงซาย 09/11/2560  2/2/2561 27/3/2561 21/5/2561  

6 

จังหวัดเชยีงใหม 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมแจม 13/11/2560  - - - 

ยังไมไดนําเขาสู

กระบวนการ

พจิารณา 



(1) 

ลําดับที ่

(2) 

ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาต ิ

(3) 

เวลาเร่ิมตน

ใหบริการ 

(รับคําขอ) 

(4) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะอนกุรรมการ

พจิารณาการใช

ประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาตฯิ 

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(5) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะกรรมการพจิารณา

การใชประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(6) 

เวลาในการพจิารณา 

(รมว.ทส.พจิารณาการ

ใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(7) 

เวลาสิ้นสุด

ใหบริการ 

(ออกหนังสอื

อนุญาต) 

(9) 

หมายเหตุ 

7 จังหวัดแพร 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมยาง 14/11/2560  27/12/2560  14/2/2561  

8 จังหวัดนาน 

ปาสงวนแหงชาตปิาน้าํวา 30/11/2560  13/7/2561 - -  

9 จังหวัดนาน 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมน้ํานานฝงตะวนัออกตอนใต 30/11/2560  13/7/2561 - -  

10 จังหวัดนาน 

ปาสงวนแหงชาต ิปาแมน้ํานานฝงตะวันออกตอนใต 30/11/2560  13/7/2561 - -  

11 จังหวัดนาน 

ปาสงวนแหงชาต ิปาน้าํวา และปาหวยสาลี่ 30/11/2560  13/7/2561 - -  

12 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาหวยขมิ้น ปาพุน้าํรอน  

และปาหนองหญาไทร 15/01/2561  11/6/2561  19/7/2561  

13 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาเขาทุงดนิดําและปาเขาตาเกา 15/01/2561  11/6/2561  19/7/2561  



(1) 

ลําดับที ่

(2) 

ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาต ิ

(3) 

เวลาเร่ิมตน

ใหบริการ 

(รับคําขอ) 

(4) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะอนกุรรมการ

พจิารณาการใช

ประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาตฯิ 

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(5) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะกรรมการพจิารณา

การใชประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(6) 

เวลาในการพจิารณา 

(รมว.ทส.พจิารณาการ

ใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(7) 

เวลาสิ้นสุด

ใหบริการ 

(ออกหนังสอื

อนุญาต) 

(9) 

หมายเหตุ 

14 

จังหวัดเชยีงใหม 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมขานและปาแมวาง 05/02/2561  - - - 

ยังไมไดนําเขาสู

กระบวนการ

พจิารณา 

15 จังหวัดเพชรบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาชะอําและปาบานโรง 23/02/2561  4/5/2561  4/6/2561  

16 จังหวัดสระบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาพระฉาย 30/04/2561  13/7/2561 21/8/2561 - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

17 จังหวัดบุรีรัมย 

ปาสงวนแหงชาตปิาเขาพนมรุง 02/05/2561  4/5/2561  4/5/2561  

18 จังหวัดบุรีรัมย 

ปาสงวนแหงชาตปิาบานกรวดแปลงที่หา 02/05/2561  4/5/2561  4/5/2561  

19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปาสงวนแหงชาต ิปากรุงชงิ 03/05/2561  14/9/61 - - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

20 จังหวัดตาก 

ปาสงวนแหงชาต ิปาชองแคบและปาแมโกนเกน 07/05/2561  13/7/2561 27/8/2561 - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

21 จังหวัดแมฮองสอน 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมปายฝงซายตอนบน 10/05/2561  13/7/2561  25/10/2561  



(1) 

ลําดับที ่

(2) 

ชื่อผูขออนุญาต+ชื่อปาสงวนแหงชาต ิ

(3) 

เวลาเร่ิมตน

ใหบริการ 

(รับคําขอ) 

(4) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะอนกุรรมการ

พจิารณาการใช

ประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาตฯิ 

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(5) 

เวลาในการพจิารณา 

(คณะกรรมการพจิารณา

การใชประโยชนในเขต        

ปาสงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(6) 

เวลาในการพจิารณา 

(รมว.ทส.พจิารณาการ

ใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาต ิ

พจิารณาอนมุัต)ิ 

(7) 

เวลาสิ้นสุด

ใหบริการ 

(ออกหนังสอื

อนุญาต) 

(9) 

หมายเหตุ 

22 จังหวัดกาญจนบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาเขาพระฤาษ ีและปาเขาบอแร 16/05/2561  13/7/2561 23/8/2561 - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

23 จังหวัดนครราชสมีา 

ปาสงวนแหงชาต ิปาวงัน้ําเขยีว 12/07/2561  13/7/2561 - - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

24 จังหวัดนครราชสมีา 

ปาสงวนแหงชาต ิปาเขาซับประดูและปาเขามะกอก 12/07/2561  13/7/2561 - - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

25 จังหวัดนครราชสมีา 

ปาสงวนแหงชาต ิปาสงูเนนิ 12/07/2561  17/7/2561 - - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

26 จังหวัดราชบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาเขาบนิ 12/07/2561  3/8/2561 30/8/2561 - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

27 จังหวัดราชบุรี 

ปาสงวนแหงชาต ิปาเขากรวดและปาเขาพลอง 12/07/2561  3/8/2561 30/8/2561 - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

28 จังหวัดลําปาง 

ปาสงวนแหงชาตปิาแมปราบ 31/07/2561  21/9/61 - - 

อยูในระยะเวลา

การพจิารณา 

29 

จังหวัดแพร 

ปาสงวนแหงชาต ิปาแมแฮด 23/08/2561  - - - 

ยังไมไดนําเขาสู

กระบวนการ

พจิารณา 
 

 ไดรับคําขอฯ ทัง้หมด 29 คําขอ 

 ผานการอนุมัตใิหใชประโยชนพื้นที่ จํานวน 26 คําขอ 

 ไดรับหนังสอือนุญาตแลว จํานวน 12 ราย 



การปรับปรุงคูมอืประชาชนของสํานักการอนุญาต จํานวน 31 คูมอื 

ลําดับที ่ รายชื่อคูมือ ผลการปรับปรุงคูมือ 

ปรับปรุงแลว อยูระหวาง

ดําเนนิการ 

1 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลติไมแปรรูปหรือช้ินไมสับ                     

จากไมยางพาราและไมท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื ยูคาลปิตัส สะเดาเทียม               

สนทะเล สนปฏพัิทธ กระถนิณรงค กระถนิเทพา กระถนิยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน 

มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล31 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

2 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร31   

3 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมอื) โรงงานแปรรูปไมโดยใช

แรงคนเพื่อประดษิฐกรรม การแปรรูปไมช่ัวคราวเพื่อการคา และการแปรรูปไม

ช่ัวคราวมใิช เพื่อการคาโดยใชเคร่ืองจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

  

4 การขออนุญาตต้ังโรงคาไมแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร31   

5 การอนุญาตคาหรือมไีวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 
  

6 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด 

เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท 

ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

  

7 การรับโอน การแกไขอาณาเขตและสาระสําคญัในการอนุญาต                                      

ในเขตกรุงเทพมหานคร31 
  

8 การตออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ในเขตกรุงเทพมหานคร31   

9 การอนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตกถงึพระอาทิตยขึ้น                               

ในเขตกรุงเทพมหานคร31 
  

10 การอนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสอืกํากับไมแปรรูป หนังสอืกํากับ                           

ไมยางพาราแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาท่ีทําดวย

ไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

  

11 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลติไมแปรรูปหรือช้ินไมสับ                   

จากไมยางพาราและไมท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื ยูคาลปิตัส สะเดาเทียม              

สนทะเล สนปฏพัิทธ กระถนิณรงค กระถนิเทพา กระถนิยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน 

มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล31 ในสวนภูมภิาค 

  

12 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท ในสวนภูมภิาค31   

13 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด 

เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดบิ ยายสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท 

ในสวนภูมภิาค31 

  

14 การอนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตกถงึพระอาทิตยขึ้น ในสวนภูมภิาค31   

15 การอนุญาตคาของปาหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31   

16 การอนุญาตทําไมหวงหามท่ีขึ้นอยูในท่ีดนิท่ีมใิชปา ในเขตกรุงเทพมหานคร31   

17 การอนุญาตทําไมหวงหามท่ีขึ้นอยูในท่ีดนิท่ีมใิชปา ในสวนภูมภิาค31   
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การปรับปรุงคูมอืประชาชนของสํานักการอนุญาต จํานวน 31 คูมอื 

ลําดับที ่ รายชื่อคูมือ ผลการปรับปรุงคูมือ 

ปรับปรุงแลว อยูระหวาง

ดําเนนิการ 

18 การขอรับใบอนุญาตใหนําเขาเลือ่ยโซยนตในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31   

19 การขอรับใบอนุญาตใหผลติเลื่อยโซยนตในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31   

20 การขอรับใบอนุญาตใหมเีลื่อยโซยนตในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31   

21 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีใหมหีรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากท่ีระบุไว                 

ในใบอนุญาต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 
  

22 การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตเปนการช่ัวคราว                   

ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 
  

23 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมกีาํลังเคร่ืองจักรกลเพิ่มขึ้นจากท่ีระบุไว

ในใบอนุญาต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 
  

24 การขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกจิเพื่อสนิจาง ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31   

25 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย                               

เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) 

(สวนภูมภิาค)31 

  

26 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในการศึกษาหรือวจิัย                   

ทางวชิาการ ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (สวนภูมภิาค)31 
  

27 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยนืตน 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สวนภูมภิาค)31 
  

28 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม 

พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมืองแร (สวนภูมภิาค)31 
  

29 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม 

พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนภูมภิาค)31 
  

30 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม 

พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมืองแร (ในเขตกรุงเทพมหานคร)31 
  

31 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม 

พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)31 
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การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของกรมปาไม 

http://www.forest.go.th 

 
 

การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสํานักการอนุญาต 

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

 
สําหรับคูมอืประชาชนในรูปแบบ Info graphic ไดดําเนินการเรยีบรอยแลว อยูในระหวางนําขึ้นเว็บไซตกรมปาไม 

http://www.forest.go.th/
http://new.forest.go.th/permission/permission


การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก

หรอืการใหบรกิารประชาชนดวยการแสดงข้ันตอนระยะเวลาที่ใช 

หนวยงาน สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 

 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพรกระบวนการ 

การอนุญาตดานอุตสาหกรรมไม ประกอบดวย 

1. การขออนุญาตต้ังโรงคาไมแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร31 

2. การอนุญาตคาหรือมไีวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งส่ิงประดิษฐ เครื่องใช            

หรอืส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

3. การตออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

4. การอนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสอืกํากับไมแปรรูป หนังสอืกํากับ              

ไมยางพาราแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรอืส่ิงอ่ืนใดบรรดา            

ท่ีทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

5. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

6. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรอืชิ้นไมสับ 

จากไมยางพาราและไมท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 

สนทะเล สนปฏพิัทธ กระถนิณรงค กระถนิเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม 

มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล31 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. การอนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตกถงึพระอาทิตยขึ้น                

ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

8. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม

โดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคา และการแปรรูปไม

ชั่วคราวมใิช เพื่อการคาโดยใชเครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

9. การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม 

ลด เปล่ียนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

10. การรับโอน การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

11. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในสวนภูมิภาค31 

12. การอนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตกถงึพระอาทิตยขึ้น ในสวนภูมิภาค31 

13. การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม 

ลด เปล่ียนแปลงการใชวัตถุดิบ ยายสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร

ทุกประเภท ในสวนภูมิภาค31 

14. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรอืชิ้นไมสับ

จากไมยางพาราและไมท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 

สนทะเล สนปฏพิัทธ กระถนิณรงค กระถนิเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม 

มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล31 ในสวนภูมิภาค 

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบริการท่ีชัดเจน เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการอํานวย                  

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชน               

ทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูล                   

เพื่อติดตอราชการ www.info.go.th 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชน                 

ทางเว็บไซตของสวนอนุญาต

อุตสาหกรรมไม

http://new.forest.go.th/industry 

-มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ           

ณ ท่ีต้ังหนวยงาน                                      
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คูมอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผดิชอบของสวนอนญุาตอุตสาหกรรมไม สาํนักการอนุญาต กรมปาไม 

 

ลําดับที ่ กระบวนงาน ระยะเวลา             

ในการใหบรกิาร 

1 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลติไมแปรรูปหรือช้ินไมสับจากไมยางพารา                 

และไมท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื  ยูคาลปิตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏพัิทธ กระถนิณรงค 

กระถนิเทพา กระถนิยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล                         

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

115 วันทําการ 

2 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 90 วันทําการ 

3 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช

วัตถุดบิ ยายสถานท่ีต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16 วันทําการ 

4 การอนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตกถงึพระอาทิตยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 16 วันทําการ 

5 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมอื) โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน               

เพื่อประดษิฐกรรม การแปรรูปไมช่ัวคราวเพื่อการคาและการแปรรูปไมช่ัวคราวมใิชเพื่อการคา                

โดยใชเคร่ืองจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16 วันทําการ 

6 การขออนุญาตต้ังโรงคาไมแปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 16 วันทําการ 

7 การอนุญาตคาหรือมไีวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดษิฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอื่นใด                            

บรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16 วันทําการ 

8 การตออายุใบอนุญาตกจิการอุตสาหกรรมไมทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 5 วันทําการ 

9 การอนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสอืกาํกับไมแปรรูป หนังสอืกาํกับไมยางพาราแปรรูป             

และหนังสอืกํากับสิ่งประดษิฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

10 นาที 

10 การรับโอน การแกไขอาณาเขตและสาระสําคญัในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 16 วันทําการ 

11 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลติไมแปรรูปหรือช้ินไมสับจากไมยางพารา                 

และไมท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื  ยูคาลปิตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏพัิทธ กระถนิณรงค 

กระถนิเทพา กระถนิยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล                        

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสวนภูมภิาค 

127 วันทําการ 

12 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรทุกประเภท ในสวนภูมภิาค 141 วันทําการ 

13 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลดเปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงค การเพิ่ม ลด เปลีย่นแปลงการใช

วัตถุดบิ ยายสถานท่ีต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจกัรทุกประเภท ในสวนภูมภิาค 

117 วันทําการ 

14 การอนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตกถงึพระอาทิตยขึ้น ในสวนภูมภิาค 95 วันทําการ 
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การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก

หรอืการใหบรกิารประชาชนดวยการแสดงข้ันตอนระยะเวลาที่ใช 

หนวยงาน สวนอนุญาตไมและของปา สํานักการอนุญาต กรมปาไม 

 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพรกระบวนการ 

การอนุญาตไมและของปา ประกอบดวย 

1. การอนุญาตไมสักและไมยางในท่ีดนิกรรมสทิธิ์และสิทธคิรอบครอง                          

ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

2. การอนุญาตคาของปาหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

 

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการ                

ท่ีชัดเจน เปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชนทางเว็บไซตศูนยรวม

ขอมูลเพื่อติดตอราชการ www.info.go.th 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชนทางเว็บไซตของ       

สวนอนุญาตไมและของปา 

http://new.forest.go.th/goods 

-มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีต้ังหนวยงาน                                      

 

 

 

คูมอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญัติ การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผดิชอบของสวนอนุญาตไมและของปา สํานักการอนุญาต กรมปาไม 

 

ลําดับที ่ กระบวนงาน ระยะเวลา             

ในการใหบรกิาร 

1 การอนุญาตไมสักและไมยางในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิและสทิธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร31 60 วันทําการ 

2 การอนุญาตคาของปาหวงหาม ในเขตกรุงเทพมหานคร31 102 วันทําการ 
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การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก

หรอืการใหบรกิารประชาชนดวยการแสดงข้ันตอนระยะเวลาที่ใช 

หนวยงาน สวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 
 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพรกระบวนการ 

การอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม ประกอบดวย 

1. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

2. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมอืงแร ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

3. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย                   

เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) 

(สวนภูมิภาค)31 

4. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย

ทางวชิาการ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17)                    

(สวนภูมิภาค)31 

5. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สวนภูมิภาค)31 

6. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนภูมิภาค)31 

7. การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 เพื่อทําเหมอืงแร (สวนภูมิภาค)31 

 

 

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบริการท่ีชัดเจน เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการอํานวย               

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชนทาง

เว็บไซตศูนยรวมขอมูล เพื่อติดตอ

ราชการ www.info.go.th 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชนทาง

เว็บไซตของสวนอนุญาต                        

ใชประโยชนพื้นท่ีปาไม 

http://new.forest.go.th/forest-area 
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https://www.info.go.th/opdc%23!//search/10981//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/16216//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/16216//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/16216//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/16216//
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คูมอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผดิชอบของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 

 

ลําดับที ่ กระบวนงาน ระยะเวลา             

ในการใหบรกิาร 

1 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 

2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

67 วันทําการ 

2 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 

2484 เพื่อทําเหมอืงแร ในเขตกรุงเทพมหานคร31 

97 วันทําการ 

3 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยเพื่อวัตถุประสงคตางๆ                  

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) (สวนภูมภิาค)31 

218 วันทําการ 

4 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในการศึกษาหรือวจิัยทางวชิาการ                        

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (สวนภูมภิาค)31 

127 วันทําการ 

5 ระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยนืตน ภายในเขต                

ปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สวนภูมภิาค)31 

184วันทําการ 

6 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 

2484 เพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนภูมภิาค)31 

127 วันทําการ 

7 การขออนุญาตเขาทําประโยชน ในเขตปาตามมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 

2484 เพื่อทําเหมอืงแร (สวนภูมภิาค)31 

157 วันทําการ 
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https://www.info.go.th/opdc%23!//search/16216//
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การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนในการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก

หรอืการใหบรกิารประชาชนดวยการแสดงข้ันตอนระยะเวลาที่ใช 

หนวยงาน สวนอนุญาตเลื่อยโซยนต สํานักการอนุญาต กรมปาไม 
 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพรกระบวนการ 

การอนุญาตเล่ือยโซยนต ประกอบดวย 

1. การขอรับใบอนุญาตใหมเีลื่อยโซยนต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

2. การขอรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

3. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีใหมหีรอืใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากท่ีระบุ

ไวในใบอนุญาต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

4. การขอรับใบอนุญาตใหนําเขาเลื่อยโซยนต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

5. การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว 

ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

6. การขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกจิเพื่อสินจาง                                

ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

7. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น                    

จากท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

 

 

-มีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบริการท่ีชัดเจน เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการอํานวย                  

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชน               

ทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูล                   

เพื่อติดตอราชการ www.info.go.th 

-มีการเผยแพรคูมอืประชาชน                 

ทางเว็บไซตของสวนอนุญาต                 

เลื่อยโซยนต 
http://new.forest.go.th/chainsaw 

-มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ           

ณ ท่ีต้ังหนวยงาน                                      

 

 

คูมอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญัติ การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยูในความรับผดิชอบของสาํนักการอนุญาต กรมปาไม 

 

ลําดับที ่ กระบวนงาน ระยะเวลา             

ในการใหบรกิาร 

1 การขอรับใบอนุญาตใหมเีลื่อยโซยนต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 135 วันทําการ 

2 การขอรับใบอนุญาตใหผลติเลื่อยโซยนต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 131 วันทําการ 

3 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีใหมหีรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต               

ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

9 วันทําการ 

4 การขอรับใบอนุญาตใหนําเขาเลือ่ยโซยนต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 121 วันทําการ 

5 การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตเปนการช่ัวคราว                              

ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

8 วันทําการ 

6 การขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกจิเพื่อสนิจาง ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 121 วันทําการ 

7 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมกีาํลังเคร่ืองจักรกลเพิ่มขึ้นจากท่ีระบุไว                          

ในใบอนุญาต ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร31 

9 วันทําการ 

https://www.info.go.th/opdc%23!//search/5141//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8092//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8586//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8586//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8602//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8887//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8887//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/5141//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8092//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8586//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8586//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8602//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8847//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8887//
https://www.info.go.th/opdc%23!//search/8887//


-7- 

การเผยแพรคูมอืประชาชนทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อตดิตอราชการ www.info.go.th 

 

องคประกอบของคูมอืประชาชน 

1.หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

http://www.info.go.th/
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2.ชองทางการใหบริการ 

 

3.ข้ันตอน ระยะเวลาและสวนงานที่รับผดิชอบ 
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4.รายการหลักฐาน หลักฐานประกอบ 

 

5.คาธรรมเนียม 
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6.ชองทางในการรองเรยีน 

 

7.แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 
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การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของกรมปาไม 

http://www.forest.go.th 

 
 

การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสํานักการอนุญาต 

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

 

 
 

http://new.forest.go.th/permission/permission
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การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม

http://new.forest.go.th/industry 
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การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตไมและของปา 

http://new.forest.go.th/goods 

 
 

 
 

http://new.forest.go.th/goods
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การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต                                                     

ของสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม http://new.forest.go.th/forest-area 
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การเผยแพรคูมอืประชาชน/ข้ันตอนการขออนุญาตทางเว็บไซตของสวนอนุญาตเลื่อยโซยนต 

http://new.forest.go.th/chainsaw 

 
 

 

http://new.forest.go.th/chainsaw
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การจัดบอรดประชาสัมพันธข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร ณ ท่ีตั้งหนวยงาน                   

สํานักการอนุญาต กรมปาไม อาคารเทยีมคมกฤส ช้ัน 1 
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การจัดบอรดเคลื่อนท่ี ประชาสัมพันธข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร  

      

      

 

 



องคประกอบที่ 4 ประสทิธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 

ในการบรหิารจัดการระบบงาน (Innovation Base) 

ตัวชี้วัด 4.1 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน 

คาเปาหมาย : การสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต ลดลงรอยละ 10 

 

 ปรมิาณการสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนเงนิ 

231,396.06 บาท มเีปาหมายปรมิาณการสั่งซื้อกระดาษลดลงรอยละ 10 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปนเงนิ 208,256.45 บาท ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยอดเงนิในการสั่งซื้อกระดาษของสํานักการอนุญาต 

เปนเงนิ 165,000.00 บาท ดังนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการอนุญาตมปีรมิาณการสั่งซื้อกระดาษ

ลดลงรอยละ 28.69 เมื่อเทยีบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 

 

 



รางขอเสนอแผนปฏรูิปองคกร 

1.2 PEST/ 

1.3 SWOT 

2.2.1 ขอเสนอการปรับบทบาทภารกจิ 

(Core Function) 

บทบาทภาครฐั แนวทางการพัฒนาองคกร 

(How To) 

2.2.1 ขอเสนอการปรับเปล่ียน 

(Non Core Funciton) As Is To Be 

 ภารกจิ 3 : การอนุญาตดานปาไม 

3.1 การอนุญาตเกี่ยวกับไมในท่ีดินกรรมสิทธิ์ 

 

Regulator 

 

Smart Regulator  

 

ปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติในการทําไมหวงหามในท่ีดินท่ีมิใชปา 

(ท่ีดินกรรมสิทธิ์) โดย 

นํา QR CODE  มาชวยในการขออนุญาตและการอนุญาต       

ทําไมหวงหามในท่ีดินท่ีมิใชปา (ท่ีดินกรรมสิทธิ์)   

โดยเชื่อมโยงกับ Web Database ของสํานักการอนุญาต 

เปาหมาย : เพื่อขจัดปญหาความลาชา

ในการอนุญาต และชวยในการรับรอง

แหลงท่ีมาของไมท่ีปลูกขึ้น                                   

ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ 

1. ยกเลิกมาตรา 7                                 

แหงพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช 2484 

2. จัดทํา Web Application                            

 3.2 การอนุญาตใชพื้นท่ีปาไม 

 

Regulator 

 

Smart Regulator  

 

จัดการปญหาความลาชาในการพจิารณาการอนุญาตใชประโยชน

พื้นท่ีปาไม โดย 

1. กรณพีื้นที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

     1.1) ปรับโครงสรางสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไม

แยกเปนสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไมของเอกชนและ   

สวนราชการ 

     1.2) ปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต

ใชประโยชนพื้นท่ีปาไม พ.ศ. 2558 ใหอธบิดีกรมปาไม                

มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม                  

เปนผูพจิารณาอนุญาตของสวนราชการ สําหรับเอกชน

พจิารณามอบใหบางกจิกรรมหรอืบางประเภท 

2. กรณพีื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 

     2.1) ปรับโครงสรางสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไม

แยกเปนสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไมของเอกชนและ 

สวนราชการ 

      2.2) ปรับปรุงระเบียบการขออนุญาตใชประโยชนพื้นท่ี               

ในเขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา 13/1 และ 16                    

ของสวนราชการใหสะดวกและงายขึ้น 

เปาหมาย : เพื่อขจัดปญหาความลาชา

ในการพจิารณาการอนุญาตใช

ประโยชนพื้นท่ีปาไม และใหผูขอ

อนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไม 

สามารถติดตามสถานะของเรื่อง        

ไดตลอดเวลา 

1. ปรับโครงสรางสวนอนุญาต                         

ใชประโยชนพื้นท่ีปาไม 

2. เสนอทบทวนกฎหมาย 

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

 

ประเด็นการปรับปรุง ส่ิงท่ีตองดําเนนิการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

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                                   

ทําไมหวงหามในท่ีดินท่ีมใิชปา (ท่ีดนิกรรมสทิธิ์)    

            

-รวบรวมความตองการ ศกึษาวเิคราะหระบบ             

-ออกแบบระบบ             

-ตดิตัง้อุปกรณและทดสอบระบบ             

-จัดทําคูมือการใชงาน             

-การฝกอบรมผูใชงาน             

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

 

ประเด็นการปรับปรุง ส่ิงท่ีตองดําเนนิการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

2562 2563 2564 

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

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต              

ดานกระบวนงาน             

การอนุญาตดานปาไม             

2.จัดทํา Web Application ใหผูขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม 

สามารถตดิตามสถานะของเรื่องไดตลอดเวลา 

            

-รวบรวมความตองการ ศึกษาวเิคราะหระบบ             

-ออกแบบระบบ             

-ตดิตัง้อุปกรณและทดสอบระบบ             

-จัดทําคูมือการใชงาน             

-การฝกอบรมผูใชงาน             

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

 

ประเด็นการปรับปรุง ส่ิงท่ีตองดําเนนิการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

2562 2563 2564 

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

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต              

ดานกระบวนงาน             

การอนุญาตดานปาไม             

3. การปรับโครงสรางสวนอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม             

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

ประเด็นการปรับปรุง ส่ิงท่ีตองดําเนนิการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

2562 2563 2564 

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

ภารกิจการปฏิรูประบบการอนุญาต              

ดานกฎหมาย             

1. ปรับปรุงกฎหมายและมตคิณะรัฐมนตรใีหสอดคลอง                       

กับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหการอนุญาตเปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพ สะดวก รวดเร็ว  

            

-รวบรวมปญหา ขอจํากัดทางกฎหมายที่เปนอุปสรรค             

-แตงตัง้คณะทํางานในภาพรวมของกรมปาไม             

-การระดมความคดิเห็นจากผูปฏบิัตงิาน ผูรับบรกิาร และผูมสีวนได

สวนเสยี โดยมผูีเช่ียวชาญดานกฎหมายใหคําปรกึษา 

            

-จัดทํารางกฎหมายที่ไดจากการระดมความคดิเห็น             

-รับฟงความคดิเห็น เชน สํารวจโดยใชแบบสอบถาม การจัดประชุม             

-ปรับปรุงแกไขรางกฎหมายตามที่ไดดําเนนิการรับฟงความคดิเห็น             

-นําเสนอการปรับปรุงกฎหมายตามลําดับช้ันของกฎหมาย             

-ประกาศลงราชกจิจานุเบกษา             

 


