
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้  

ส านักแผนงานและสารสนเทศส านักแผนงานและสารสนเทศ  

ตุลาคม  ตุลาคม  ๒๕๕๒๕๕๗๗  

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารคู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  

ของราชการ พ.ศ. ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐๒๕๔๐  
 

กรมป่าไม้กรมป่าไม้  



 

ค ำน ำ 

การให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก ผู้ให้บริการต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ

การให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน ทั้งนี้ การจะท าให้

ผู้รับบริการพอใจนั้นจะต้องรู้ความคาดหวังของเขา และปฏิบัติตามความคาดหวังเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะการมี

จติส านึกในการรักการให้บริการ  

คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้เล่มนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมจาก

คู่มือฉบับเดิมที่จัดท าขึ้นเมื่อปี 2554 และมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการให้บริการของ

ศูนย์บริการประชาชน  ทั้งนี ้ได้น าเสนอขอบเขต ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการติดต่อแบบฟอร์มการให้บริการ 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเข้าใจใน

วิธีการเข้าถึงงานบริการของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ  

 

 

         ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ตุลาคม  ๒๕๕7 

 



 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

๑.  หลักการและเหตุผล         ๑ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้      ๑ 

๓.  สถานที่ตั้ง          ๑ 

๔.  หนา้ที่ความรับผิดชอบ        ๒ 

๕.  วัตถุประสงค์          ๒ 

๖.  ขอบเขต          ๒ 

๗.  ค าจ ากัดความ         ๓ 

๘.   แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕ 

9.  ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรืออยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน ๗ 

10.  ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ              16 

๑1. แผนผังขัน้ตอนกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร (work flow)            17 

๑2. ขัน้ตอนการให้บริการ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)              17 

๑3. หลักการการให้บริการ                ๑9 

๑4. มาตรฐานการให้บริการ                21 

15. เทคนิคในการปฏิบัติงาน                23 

๑6. ระบบติดตามประเมินผล                23 

17. องค์ความรู้ : ด้านการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร             24 

๑8. เอกสารอ้างอิง                 35 

๑9. แบบฟอร์มตา่ง ๆ                 35 

20. รายชื่อผูจ้ัดท า                 35 
 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ก1  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐          ก1 

ภาคผนวก ก2  ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๐๖๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑       ก2 

เรื่อง การจัดตัง้ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ภาคผนวก (ต่อ) 

ภาคผนวก ก3  ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1794/๒๕๕6 ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6      ก3 

เรื่อง การจัดตัง้ศูนย์บริการประชาชน (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา) 

ภาคผนวก ก4  ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๙๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔        ก4 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของกรมป่าไม้ 

ภาคผนวก ก5  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔         ก5 

ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ภาคผนวก ก6  หนังสอืกรมป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๗/๑๐๖๖๑                  ก6 

ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ข1  แบบค าขอดูข้อมูลขา่วสาร                     ข1 

ภาคผนวก ข2  แบบส ารวจฟังความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสาร         ข2 

ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ภาคผนวก ข3  แบบส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย         ข3 

ภาคผนวก ข4  แบบส ารวจความตอ้งการ และความคาดหวังของผูร้ับบริการ         ข4  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาคผนวก ข5  ทะเบียนคุมการขอเอกสารเผยแพร่                   ข5 

ภาคผนวก ข6  ทะเบียนสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร            ข6 

ภาคผนวก ข7  บัญชแีสดงการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร                  ข7 

ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ 

ภาคผนวก ข8  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร              ข8 

 



 ๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด

แนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ

ให้ทันต่อสถานการณ ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ

ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวงจัดให้มี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวง  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการ

บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตลอดจนประสานงาน ติดตามเร่งรัดการ

ด าเนนิงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

 

๒. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็น

หน่วยบริการประชาชนที่มาติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมป่าไม้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ หรอืการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมป่าไม้ 

 

๓. สถานที่ตั้ง 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทียมคมกฤส ช้ัน ๑ กรมป่าไม้

เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

คู่มอืมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารคู่มอืมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐๒๕๔๐  
 



 ๒ 

๔. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

“ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้” จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน และเพื่อให้สอดคล้องใน

การปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตลอดจนการประสานงาน

ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน โดยมีหนา้ที่ดังนี ้

๑. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีมาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ให้สามารถ

ติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนเปิดเผย  

ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้อง

กับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปด าเนินการตามขั้นตอนของ  

แตล่ะหน่วยงาน  

๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการให้มมีาตรฐาน 

๒. เพื่อใหเ้จา้หน้าที่ยึดคู่มือการให้บริการไว้เป็นมาตรฐานในการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน-

กรมป่าไม้ 

๓. เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงขอบเขตและขั้นตอนการขอรับบริการ 

 

๖. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ตั้งแต่ขั้นตอน

การแต่งตั้งคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของกรมป่าไม้  การจัดท าแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  การให้บริการ

ข้อมลูข่าวสารจากช่องทางตา่งๆ  การบันทึกค าขอขอ้มูลข่าวสาร  การรวบรวมสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

การส ารวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  การประสาน

ผูท้ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน  การประสานหน่วยงานภายนอก  ตลอดจนการรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 



 ๓ 

๗. ค าจ ากัดความ 

ผูร้ับบริการ = ผูท้ี่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  

รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย = ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

จากการด าเนินการของส่วนราชการ เชน่ ประชาชนในชุมชน บุคลากรใน

ส่วนราชการ ผูส้่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 

ข้อมูลขา่วสาร = สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า  

สื่อความหมายนั้น จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง 

แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดย

เครื่องคอมพวิเตอร์ หรอืวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

ข้อมูลขา่วสารของราชการ = ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน

ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือ

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับเอกชน 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบุคคล = ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน 

ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อ

ของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ 

เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และ 

ให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึง     

แก่กรรมแลว้ด้วย 

หนว่ยงานของรัฐ = ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา

พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ

และหนว่ยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ = ผูซ้ึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง/

หนว่ยงานเจา้ของเรื่อง 

= ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทั้งที่อยู่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

หนว่ยงานภายนอก = หนว่ยงานหรอืองค์กรภายนอก 



 ๔ 

  

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้ 

= องค์ประกอบ ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ที่ก ากับดูแลส านักแผนงาน

และสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจราชการป่าไม้ทุกท่าน  

ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหัวหน้ากลุ่ม

ตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการฯ ผู้อ านวยส านักแผนงานและ

สารสนเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่

ในการพิจารณาเสนอความเห็นการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมป่าไม้ ให้อธิบดีกรมป่าไม้

เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ = เป็นหน่วยงานในการใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนด าเนินการประสาน

การน าเรื่องเพื่อพิจารณาการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เสนอเข้าที่ประชุม

เพื่อพิจารณา โดยมีส านักแผนงานและสารสนเทศเป็นผู้ก ากับดูแล 

การรับฟังและการเรียนรู้

ความต้องการความคาดหวัง 

= การรวบรวมข้อมูลและบูรณาการข้อมูลต่างๆ  เช่น ผลการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

และแหลง่ขอ้มูลอื่นๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ช่องทางการใหบ้ริการ

ข้อมูลขา่วสาร 

= ช่องทางตา่งๆ ที่ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร เชน่ ตดิต่อดว้ยตนเอง โทรศัพท์ 

โทรสาร หนังสือราชการ ตู้แสดงความคดิเห็น เว็บไซต์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 ๕ 

๘. แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑. เรื่องท่ีหน่วยงานสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ทันที 

๑.๑  ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ 

(๑) โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

(๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กฎ มตคิณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ

การตคีวาม ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดใหม้ีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผีลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๑.๒  ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรอืการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

(๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

ของเอกชน 

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ข้อมูลเอกสารที่ได้มีการ

จัดพิมพเ์ผยแพร่ตามจ านวนพอสมควรแล้ว) 

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ

พิจารณาไว้ดว้ย 

(๘) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๑.๓  เอกสารเผยแพร่ของหนว่ยงาน 

ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 ๖ 

๒. เรื่องท่ีห้ามมิให้เปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ 

๓. เรื่องที่หน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้    

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ 

๓.๑ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรอืการคลังของประเทศ 

๓.๒ การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้ ไมว่่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการ

รู้แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสารหรอืไม่ก็ตาม 

๓.๓ ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่

ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือ

ค าแนะน าภายในดังกล่าว 

๓.๔ การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อชีวติหรอืความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

๓.๕ รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

๓.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้

มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

๓.๗ กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับกรณีข้อ ๓ หน่วยงานสามารถน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอความเห็นประกอบใหอ้ธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาวินจิฉัยสั่งการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

๙. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

    หรอือยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 

๙.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ 

๙.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หนว่ยงาน

ของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายก าหนด คือ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

ค าอธิบายเพิ่มเติม หน่วยงานของรัฐมีรูปแบบของการจัดองค์กรและมีอ านาจหน้าที่อย่างไร

ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพราะหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อบริการประชาชน และจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การรับรู้ของประชาชน เพราะจะท าให้ประชาชนสามารถค้นหาหรือติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในเรื่องที่ประชาชนเกี่ยวข้องได้ ดังนั้น มาตรา 7 (1) และ (2) จึงบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการแสดงภาพรวม

ของโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน ตลอดจนอ านาจหน้าที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงานโดยสรุป

ไปลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ เมื่อประชาชนทราบถึงหน่วยงานที่ควรติดต่อแล้ว สถานที่ติดต่อเพื่อ

ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน า จึงเปรียบเสมือนช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยถูกต้อง 

ดังนั้น มาตรา 7 (3) จึงบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์ “สถานที่ติดต่อ” ในราชกิจจานุเบกษาด้วย ซึ่ง

เมื่อมีสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าต่างๆ แล้ว หน่วยงานของรัฐจึงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้

เป็นการประจ า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือให้ค าแนะน าแก่ประชาชนให้

ไปข้อมูลขา่วสารจากหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ (มาตรา 12) 

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นทั่วไปต่อเอกชนที่

เกี่ยวข้อง 

ค าอธิบายเพิ่มเติม กฎ  เป็นมาตรการที่น ามาใช้กันมากมายในการปกครอง โดยสภาพ

ของ “กฎ” นั้นคือ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่เกิดผลกับข้อเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่งโดยตรง 

ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงกับที่ก าหนดในกฎนั้นแล้วจึงจะเกิดสภาพทางกฎหมาย โดยมีผลกระทบต่อสิทธิ

หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที โดยที่กลไกการท างานของกฎเป็นเช่นนี้และอาจเกิดผลกับผู้ใดก็ได้ จึงมีหลักว่ากฎนั้น



 ๘ 

จะต้องพิมพ์แพรห่ลายใหบุ้คคลได้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า (Fair Warning) เพื่อที่บุคคลจะได้เตรียมตัวปฏิบัติ

ตามกฎได้ 

(5) ขอ้มูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ข้อมูลข่าวสารอื่น มาตรา 7 (5) บัญญัติให้คณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารมีอ านาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน าข้อมูลข่าวสารอย่างอื่นลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาไว้ด้วย  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการยังไม่ได้มีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง

ส่งข้อมลูข่าวสารอย่างอื่นเพื่อไปลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาเป็นการเพิ่มเติมจากที่กฎหมายก าหนด 

 

๙.๑.2 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด

ให้มขี้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่มาตรา 9 ก าหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ด้วย

ตนเอง (Public Inspection) ณ สถานที่ท าการของหนว่ยงาน ดังนี้ 

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง

และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ผลการพิจารณา (ค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง) เป็นการใช้อ านาจของ

เจ้าหนา้ที่ของรัฐเพื่อใหก้ารเป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายได้ถูกน ามาใช้อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพื่อ

จะได้ทราบว่ากรณีของตนจะมีผลเช่นเดียวกับการพิจารณาที่เคยมีมาแล้วหรือไม่ เพราะผลการพิจารณาในอดีต

อาจเป็นบรรทัดฐานที่จะน ามาใช้อีกได้ มาตรา 9 (1) จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับผลการพิจารณาของหน่วยงานรัฐแห่งนั้นให้ประชาชนได้ตรวจดู โดยให้รวมความเห็นแย้งและค าสั่งที่

เกี่ยวข้องดว้ยเพื่อให้รู้วา่ผลการพิจารณานั้นมีผลหนักแน่นเพียงใด และในที่สุดได้ถือปฏิบัติเช่นใด 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม 

มาตรา 7 (4) 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นสิ่งที่ประชาชนควร

ได้รู้เพราะจะเกิดผลปฏิบัติจริงๆ ท านองเดียวกับผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ดังนั้น นโยบายที่

ก าหนดไว้หรือการตีความการใช้กฎหมายใดๆ แม้ไม่เข้าข่ายเป็น “กฎ” ที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม

มาตรา 7 (4) แต่เมื่ออาจมผีลตอ่เอกชน ก็ต้องน ามาจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  เอกสารงบประมาณที่ผ่านมาไม่เปิดเผยทั่วไปท าให้เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพียงบางราย  อนึ่ง เอกสารงบประมาณเกี่ยวกับแผนงานและโครงการนี้เป็น

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในปีนัน้ๆ 

 



 ๙ 

 

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หน้าที่ของเอกชน 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  กรณีผลการพิจารณาที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน เป็นผลการพิจารณา

ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่อาจเป็นบรรทัดฐานมาใช้ในปัจจุบัน และกรณีของนโยบายและการตีความ ก็ เป็นสิ่งที่จะ

น ามาใช้ในปัจจุบัน ส่วนกรณีคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานนี้ ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่ในปัจจุบัน

และจะใช้ต่อไปในอนาคตเช่นกัน และชัดเจนถึงขนาดปรากฏในคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งหากมี

กรณีใดเกิดขึน้ เจา้หน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติตามคู่มอืนั้นอย่างแน่นอน ดังนั้น มาตรา 9 (4) จึงบังคับให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูด้วย  แต่ทั้งนี้เฉพาะที่เป็นคู่มือหรือ

ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น  ส่วนคู่มือหรือค าสั่งใดหากเปิดเผย

ออกไปจะกระทบถึงผลส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หนว่ยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยตามมาตรา 15 (2) ก็ได้ 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ตามมาตรา 7 วรรคสอง ข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายเป็นสิ่งพิมพ์

แล้วไม่ต้องน ามาลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีกเพื่อลดความซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง แต่ถึงกระนั้นมาตรา 9 (5) ก็

บังคับใหต้้องจัดให้มสีิ่งพิมพ์นัน้ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีจัดหาซือ้ภายหลังไม่สะดวก 

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  สัญญาในการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐโดยปกติทั่วไปย่อมไม่เป็นความลับ 

แต่ที่ผ่านมามักไม่เปิดเผยเท่าที่ควรท าให้ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาติดตามการด าเนินงานของรัฐ จนบางครั้ง 

ปรากฏว่ามีสัญญาบางกรณีที่ท าไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือการด าเนนิการตามสัญญาไม่ส าเร็จตามที่มุ่งหมาย 

ก. สัญญาสัมปทาน ได้แก่ สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ เช่น 

การเดินรถประจ าทาง หรอืสัญญาให้เอกชนจัดท าประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท าไม้ หรือท า

เหมอืงแร ่

ข. สัญญาผูกขาดตัดตอน คอื สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่

เพียงผูเ้ดียว เชน่ สัญญาให้ผลิตสุรา 

ค. สัญญารว่มทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ คือ กิจการที่เป็นของรัฐแต่มี

การรว่มทุนกับเอกชนในการจัดท า เชน่ สัญญาให้บริการโทรศัพท์ 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน

การพิจารณาไว้ด้วย 



 ๑๐ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  โดยที่เห็นว่ามติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเหล่านี้มี

ความส าคัญในการบริหารราชการที่ประชาชนควรรู้ มาตรา 9 (7) จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียม

มตคิณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเหลา่นีใ้ห้ประชาชนได้ตรวจดู และจะต้องระบุชื่อรายงานและข้อมูลข่าวสาร

ที่ใช้ในการพิจารณา แม้ไม่ต้องถึงขนาดน าตัวเต็มของรายงานและข้อมูลดังกล่าวมาแสดง แต่ก็เป็นข้อมูลให้แก่

ประชาชนที่สนใจจะไปขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารนัน้เป็นรายชิ้นต่อไปได้ 

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารอาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารใดๆ ให้ประชาชนตรวจดูเพิ่มเติมได้ตามมาตรา 9 (8) ซึ่งตั้งแต่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่

หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) เป็นการเพิ่มเติม 3 รายการ คือ 

1. ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่

หัวหน้าส่วนราชการลงนามไว้แล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)  

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จัดให้มีประกาศนั้น (ประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542) 

2. ก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียด

เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ

การคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผูเ้สนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของ

ประชาชน (ประกาศของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543) 

3. ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดท า จัดให้มีหรือที่มีอยู่ในความครอบครองดูแล ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้กฎหมาย อนุสัญญา

และข้อตกลงระหว่างประเทศตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และหรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

หน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้มาตรา 9 (8) ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามประกาศดังกล่าว หมายความถึง 

3.1 รายงานและข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

และสังคมในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ รวมทั้งรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

และข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานดังกล่าวด้วย 

3.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้อง 
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3.3 รายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและปริมาณการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

และรายงานผลกระทบที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัท ารายงานหรอืรายงานผลกระทบแล้วแตก่รณี 

3.4 รายงานสถานการณ์และหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดหรือตรวจสอบ

มลพิษ สารพิษ วัตถุอันตรายและหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ

สุขภาพ หรอืผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดจากมลพิษ สารพิษ วัตถุอันตราย และหรอืคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.5 รายงานการศกึษาวิจัยหรอืการวิเคราะหเ์กี่ยวกับระดับการปนเปื้อนของสารพิษ

ในพืช และหรืออาหารที่ผลิตจากพืช และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการตรวจสอบหรือรายงาน

ผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3.6 รายงานการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนของสารพิษในสภาพแวดล้อม

ต่างๆ โดยเฉพาะที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.7 รายงานผลกระทบและหรือรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลการเฝ้า

ระวังและหรือข้อมูลข่าวสารอื่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

3.8 รายงานการศึกษาหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดหรืออาจจะ

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้ง

รายงานผลการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

ภาคอุตสาหกรรมด้วย 

3.9 รายงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งผลการด าเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับการอนุญาตหรือการอนุมัติ  เช่น รายงานผลการ

ตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรือรายงานการตรวจสอบอื่นที่มีลักษณะเป็นท านอง

เดียวกัน 

3.10 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางหรือจัดท าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใน

แต่ละระดับ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม 

3.11 สัญญาสัมปทาน ใบอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการด าเนินการ

ที่มผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและหรอืสังคม รวมทั้งสัญญาสัมปทาน และหรือใบอนุญาตที่

เกี่ยวข้องกับการใชห้รอืแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตดิ้วย 

3.12 กรอบการเจรจา รา่งความตกลง และหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งกรอบการเจรจา ร่างความตกลง และหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
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ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และรวมตลอดถึงผลการด าเนินการตาม

พันธกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.13 นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้มและสุขภาพ 

3.14 รายงานการประชุมและมติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้ง

ผลกระทบต่อสังคม ของคณะกรรมการที่แตง่ตัง้หรอืจัดให้มขีึน้ตามกฎหมายหรอืโดยมติคณะรัฐมนตรี 

3.15 ข้อมูลข่าวสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3.16 ข้อมูลขา่วสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอ้มูลในเชิงสถิต ิแผนที่ และอื่นๆ 

ประกาศฉบับนี้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดัชนี

ส าหรับการสืบค้น ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ ณ 

สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรา 9 และหรือโดยช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ

หนว่ยงานตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มปีระกาศฉบับนี้ 

(ประกาศของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

 

๙.2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

9.2.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตามมาตรา 14 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมิได้ 

9.2.2 ข้อมูลข่าวสารตามที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดก าหนดไว้ในมาตรา 15 หน่วยงาน

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ

หน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้

เปิดเผยได้ หมายความถึงขอ้มูลข่าวสาร 

(1) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ

ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรอืการคลังของประเทศ 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  เป้าหมายหลักของการรวมตัวเป็นรัฐ คอื ความมั่นคงของประเทศ เพราะ

เป็นหลักประกันพืน้ฐานในการอ านวยการให้ชีวติประชาชนด าเนินไปในสังคมได้อย่างสงบสุข มาตรา 15 (1) ได้

กล่าวถึง “ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง

ของประเทศ”  หากพิจารณาโดยองค์รวมแล้วจะมีความหมายกว้าง เพราะรวมไปถึงความมั่นคงในทุกๆ ด้าน 

เช่น การปกครองภายในประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

วิทยาการ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ แม้ความหมายของความมั่นคงจะกว้าง แต่ความส าคัญอยู่ที่น้ าหนักของเรื่อง 
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ว่าส าคัญถึงระดับกระทบถึงความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกล

ยุทธ์ในการบริหาร อัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและระบบ

เศรษฐกิจ หากมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการแสวงหาก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง

อาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้ 

(2) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม

ประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การ

ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรอืการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  กฎหมายเป็นมาตรการที่รัฐจัดให้มีเพื่อบังคับให้เกิดผลตามความ

ต้องการของสังคม และกฎหมายต่างๆ จะบังเกิดผลได้ต่อเมื่อมีกลไกบังคับให้เกิดผล กฎหมายส่วนใหญ่จะมี

กลไกบังคับโดยเจา้หนา้ที่ ดังนัน้ ขอ้มูลข่าวสารใดหากท าให้ “การบังคับกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ

ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ได้” แล้วกฎหมายก็ให้อ านาจเจา้หนา้ที่อาจมคี าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เพราะ

ย่อมเป็นการขัดตอ่ความมุง่หมายของสังคม ส าหรับแง่มุมที่ท าให้การบังคับกฎหมายไม่เกิดผลนั้น กฎหมายมิได้

จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องประเภทใด อาจเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรอืแหลง่ที่มาของขอ้มูลข่าวสารก็ได้ 

(3) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการ

ด าเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล

ข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท าความเห็นหรอืค าแนะน าภายในดังกล่าว 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ในการท างานของหน่วยงานของรัฐมักมีเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นกันหลายช้ัน 

ในระหว่างนั้นก็ยังไม่เกิดข้อยุติ  เรื่องที่ก าลังด าเนินการอาจมีข้อเสนออย่างหนึ่ง แต่ในช้ันที่สุดอาจจบลงเป็นอีก

อย่างหนึ่งก็ได้  ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการเสนอความเห็นได้เต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนก่อนมีผลยุติ 

กฎหมายจึงให้เจ้าหนา้ที่อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานได้ 

(เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เช่น ในการพิจารณาออกค าสั่งทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการจัดท าประชาพิจารณ์) และ

แม้จะล่วงพ้นจนเกิดข้อยุติและจะยังคงสั่งมิให้เปิดเผยต่อไปก็ได้ อย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามิใช่

เรื่องส าคัญที่จะกระทบอิสระและผลส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐจะสั่งเปิดเผยก็ได้ หรือ

ให้เปิดเผยเมื่อเกิดผลยุติแล้วก็ได้  อนึ่ง กรณีที่จะไม่เปิดเผยนี้ต้องเป็นส่วนของความเห็นเท่านั้น ไม่รวมไปถึง

ข้อมูลขา่วสารตา่งๆ ที่ใชเ้ป็นข้อเท็จจรงิในการพิจารณา 

(4) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย

ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  รัฐมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกในสังคม ข้อมูลข่าวสารใดหาก

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงอาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร



 ๑๔ 

นั้นได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ ตลอดจนข้อมูลของผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบต่างๆ ซึ่งอาจได้รับอันตราย ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้รู้ตัวพยาน

เหล่านี ้เป็นต้น  แตใ่นหลายกรณีอาจตอ้งมกีารช่ังน้ าหนักของประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวิตของคนหนึ่งคน หาก

จ าเป็นอาจจะต้องแลกกับชีวติของคนรอ้ยคนหรือกับความมั่นคงที่ส าคัญของประเทศก็ได้ 

(5) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการ

เปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย์ โดยปกติจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติสุขภาพ หรือประวัติการรักษาพยาบาลของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง โดยปกติแพทย์จะไม่น าไปเปิดเผยใหบุ้คคลอื่นได้ทราบ 

และในส่วนของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ของหน่วยงานรัฐ เช่น ประวัติการท างานของเจา้หนา้ที่ หรอืข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลซึ่งรวมอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของข้อมูลข่าวสารของราชการอื่นๆ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว     

จะเป็นการรุกล้ าสิทธิสว่นบุคคลโดยไม่สมควร เจ้าหนา้ที่ก็อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่

มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ถ้ากฎหมายใดห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ก็ย่อมต้องบังคับตาม

กฎหมายนั้น เช่น การเปิดเผยว่ามีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ (มาตรา 15 

วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) การห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดในการขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ก่อนที่อธิบดีจะสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอนั้นได้ (มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522) หรอืกรณีของกรมสรรพากรที่มปีระมวลรัษฎากร มาตรา 10 ที่ก าหนดห้ามมิให้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของผู้เสียภาษีแก่ผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหรือศาล 

ส่วนขอ้มูลข่าวสารที่เอกชนผู้ให้มาไม่ประสงค์ใหเ้ปิดเผยย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริง ขณะที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารมา

ว่าได้แสดงความประสงค์ไว้เช่นใด  ซึ่งอาจเป็นกรณีโดยแจง้ชัดหรอืโดยปริยายก็ได้ การที่กฎหมายให้หน่วยงานของรัฐ

ค านงึถึงความประสงคข์องเอกชนผู้ให้ขอ้มูลข่าวสารก็เพื่อให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปโดยได้รับความเชื่อถือ

ไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  หากหน่วยงานของรัฐไม่รักษาความไว้วางใจที่ให้ข้อมูลข่าวสารมา และกลับน าไป

เปิดเผยเสีย ต่อไปเอกชนจะไม่เชื่อถือให้ขอ้มูลข่าวสารใดๆ แก่หนว่ยงานของรัฐอีก 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผย

ต่อบุคคลใดได้หรอืไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 จึงได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 ซึ่งในระเบียบว่าด้วยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด ค านิยามของ “ข้อมูลข่าวสารลับ” ไว้ว่าหมายความถึง 



 ๑๕ 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชนซึ่งมี

การก าหนดให้มีช้ันความลับเป็น ช้ันลับ ช้ันลับมาก หรือ ช้ันลับที่สุด  โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ

หนว่ยงานของรัฐและประโยชน์แหง่รัฐประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 ก าหนด หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ ใน

การพิจารณาก าหนดช้ันความลับของข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ใน

การก าหนดช้ันความลับตามที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ ซึ่ง

จะต้องแยกแยะความลับออกเป็น 3 ระดับ คือ ช้ันลับ ช้ันลับมาก หรือช้ันลับที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาระและ

ความส าคัญของข้อมูลข่าวสารแต่ละเรื่องว่าสมควรจะก าหนดช้ันความลับในระดับใด ตามค านิยามของช้ัน

ความลับแต่ละประเภท กล่าวคือ 

“ลับที่สุด” หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 

“ลับมาก” หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐอย่างรา้ยแรง และ 

“ลับ” หมายความถึง ข้อมูลขา่วสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรอืเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประโยชนแ์หง่รัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ 
 

กระบวนการทีส่ าคัญ ข้อก าหนด

กระบวนการ 

ขั้นตอนทีส่ าคัญ ตัวชี้วัดของ

กระบวนการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของ

กระบวนการ 

ตัวชี้วัดที่แสดงใหเ้ห็นถึง

การเพิ่มประสทิธภิาพของ

กระบวนการ 

การให้บริการขอ้มูล

ข่าวสารตาม พ.ร.บ.

ข้อมูลขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- การให้บริการท่ี

รวดเร็ว 

- ถูกต้อง 

- เชื่อถอืได้ 

- ให้บริการเอกสารเผยแพร่ของ  

กรมป่าไม ้

- ให้ขอ้มูล/ค าแนะน า/ค าปรึกษา  

ตามภารกิจของกรมป่าไม ้

- พจิาณาการเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผย

ข้อมูลขา่วสารท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบดูแลของกรมป่าไม้ 

- ส ารวจความตอ้งการ ความคาดหวัง 

และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

จ านวนผู้รับบริการ

ข้อมูลขา่วสารของ 

กรมป่าไม้เพิ่มขึ้น 

ระดับความพึงพอใจของ

การให้บริการขอ้มูล

ข่าวสารของกรมป่าไม ้

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการขอ้มูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้เพิ่มขึ้น 
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 ๑๗ 

๑1. แผนผังขั้นตอนกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร (work flow) 
 

 
 

๑2. ขั้นตอนการให้บรกิารตามช่องทางต่าง ๆ 

๑. กรณีติดต่อด้วยตนเอง  

ที่ตัง้ : อาคารเทียมคมกฤส ช้ัน ๑ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

๑.๑ กรอกแบบค าขอดูข้อมูลข่าวสาร 

๑.๒ เจ้าหน้าที่แยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการ 

 ๑.๒.๑ กรณีมีขอ้มูล : ช่วยเหลือ แนะน า ค้นหาจากดัชนีขอ้มูลข่าวสาร 

 ๑.๒.๒ กรณีไม่มขี้อมูล : ส่งผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน า ปรึกษา เพื่อขอรับค าแนะน า 

จากหน่วยงานอื่น 

๑.๓ ถ่ายส าเนา (กรณีมีขอ้มูล) 

๑.๔ รับรองส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 

๑.๕ รวบรวมสถิติขอ้มูล 



 ๑๘ 

๒. กรณีติดต่อทางโทรศัพท์  

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๕๗ หรือ ๕๐๕๓  

๒.๑ สอบถามช่ือที่อยู่ / เรื่องที่ขอรับบริการ 

๒.๒ เจ้าหน้าที่แยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการ 

 ๒.๒.๑ กรณีมีขอ้มูล : ช่วยเหลือ แนะน า ค้นหาจากดัชนีขอ้มูลข่าวสาร 

 ๒.๒.๒ กรณีไม่มขี้อมูล : ส่งผูเ้ชี่ยวชาญใหค้ าแนะน า ปรึกษา เพื่อขอรับค าแนะน า 

จากหน่วยงานอื่น 

๒.๓ ถ่ายส าเนา (กรณีมีขอ้มูล) 

๒.๔ รับรองส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 

๒.๕ รวบรวมสถิติขอ้มูล 

๓. กรณีตดิต่อทางหนังสอื 

๓.๑ สารบรรณรับเรื่อง 

๓.๒ พิจารณาส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๓.๓ หนว่ยงานเจ้าของเรื่องด าเนนิการและตอบกลับโดยเร่งด่วน (ภายใน ๑๕ วันท าการ) 

๓.๔ ส่งเรื่องใหศู้นย์บริการประชาชนกรมป่าไมร้วบรวม 

๓.๕ รวบรวมสถิติขอ้มูล 

๔. กรณีตดิต่อทางเว็บไซต์ 

๔.๑ ผูร้ับบริการสามารถเรียกดูข้อมูลขา่วสารเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ (www.forest.go.th) และ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ (www.forest.go.th/service) 

๔.๒ หากผู้รับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(E-mail) หรอืหัวข้อกระดานสนทนาบนหนา้เว็บไซต์ 

๔.๓ รวบรวมข้อมูลตอบกลับโดยเร่งด่วน 

๔.๔ รวบรวมสถิติขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

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


 ๑๙ 

๑3. หลักการการให้บรกิาร 

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี 

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กร ดังนั้น ถ้าการบริการดี 

ผูร้ับบริการเกิดความประทับใจ ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดไีปด้วย  

Service Mind ถือเป็นหัวใจส าคัญของงานบริการ คนที่ท างานบริการจะต้องให้บริการแก่

ผู้รับบริการด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่ของ     

ผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการเมื่อเข้ามารับบริการ โดยค าว่า Service Mind 

สามารถแยกออกเป็น 11 ค า ตามตัวอักษร ได้ดังนี ้

“Service หรือ บริการ” 

S (smile) แปลว่า ยิ้มแย้ม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สกึดี ๆ เวลาเข้ามารับบริการ 

E (enthusiasm) แปลว่า ความกระตอืรอืร้น  

R (rapidness) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มคีุณภาพ  

V (value) แปลว่า มีคุณค่า ท าอย่างไรให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และจะท าอย่างไร  

จงึจะปรับเปลี่ยนให้การให้บริการของเรามีคุณค่าเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 

I (impression) แปลว่า ความประทับใจ ท าช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทับใจมากที่สุด ดูแลในเรื่อง

บุคลิกการแตง่กายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 

C (Courtesy) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน ท าให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รู้สึกประทับใจ

ในความอ่อนนอ้มถ่อมตน  

E (Endurance) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์ ซึ่งจ าเป็นมากส าหรับงานบริการ เพราะลูกค้ามี

หลากหลายรูปแบบ บางคนมาแบบอารมณร์้อน เราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ จะช่วยผอ่นหนักใหเ้ป็นเบาได้ 

“Mind หรือ จิตใจ” 

M (make believe) แปลว่า มคีวามเช่ือ การมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ท าให้คนเรามีความสุข

เชื่อในงานที่ท า มีความสุขและรักในงานบริการ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดทีี่สุด  

I (insist) แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ ยืนหยัดในสิ่งที่ท า ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้ง  

ก็ไม่ท้อถอย แมเ้จอผูร้ับบริการต าหน ิต่อวา่ หรอืเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และจะประสบความส าเร็จในที่สุด 

N (necessitate) แปลว่า การให้ความส าคัญ เพราะผู้รับบริการคือคนส าคัญ และต้องการได้รับการ

ดูแลจากเราเป็นอย่างดี เราต้องท าใหผู้้รับบริการทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรอืเลือกที่รักมักที่ชัง 

D (devote) แปลว่า อุทิศตน ทุ่มเทท างานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่  



 ๒๐ 

องค์ประกอบท่ีส าคัญของการมีหัวใจบริการ  

๑. การจัดบรรยากาศ สถานที่ท างาน หมายถึง การจัดสถานที่ท างานให้สะอาด เรียบร้อย

บรรยากาศร่มเย็น มีสถานที่พักผอ่นหรอืที่พักรอ 

๒. การยิ้มแย้มแจ่มใส หนา้ต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือ ความรูส้ึก ความเต็มใจและ

ความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดให้

เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” ความรู้สึกนี้จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้า และกิริยาท่าทาง

ของผู้ให้บริการ คอื การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรีจติ การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็นบันไดขั้นส าคัญที่จะ

น าไปสู่ผลความส าเร็จขององค์กร อย่าลืมว่า “การยิ้ม คือ การเปิดหัวใจการให้บรกิารท่ีดี” 

๓. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อ

ด้วยการซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร เช่น จะให้ช่วยอะไรไหม(ค่ะ) ต้องการ

ติดตอ่เรื่องอะไรครับ (ค่ะ) เป็นต้น อย่าปล่อยใหผู้ม้าติดตอ่ถามก่อน เมื่อรับงานแล้วต้องท าให้ส าเร็จโดยเร็วและ

เกิดความสะดวก ความรวดเร็วและความเต็มใจถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการใหบ้ริการ ถ้าหากไม่สามารถท าได้

รวดเร็วด้วยข้อระเบียบ หรือขั้นตอนใดก็ตาม ก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยค า หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจ

จะช่วยเหลือจริง ๆ แตไ่ม่สามารถท าได้ เพราะมีขอ้ขัดข้อง หรอืความจ าเป็นตามระเบียบ 

๔. การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดจีะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ หรือการรับโทรศัพท์

ด้วยน้ าเสียงและภาษาที่ให้ความหวัง ให้ก าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรงหรือ

การโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ าใจการบริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริก ารจะต้องมาก่อนแล้ว

แสดงออกทางวาจา 

๕. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังที่จะได้รับ

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้

ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่ รับ

บริการอย่างเต็มที่ 

๖. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึงเครื่องมือ และเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น การติด

ประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้ าใจให้บริการให้

เกิ ดขึ้ นกับทุกคนในองค์กร  ไม่ ใ ช่ เฉพาะผู้ ที่ มี หน้ า ที่ โ ดยตรงแต่ เป็ น เ รื่ อ งของทุกคนต้อง ช่วยกัน 

ท าหนา้ที่ให้บริการ นอกจากนี้ การใชเ้ทคโนโลยี เชน่ Web site ต่าง ๆ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูล

ข่าวสารจะช่วยเสริมให้บริการเป็นไปด้วยดี 

๗. การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการควรมีการ

ติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามี

ข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การก าหนดมาตรฐานการให้บริการว่าจะ



 ๒๑ 

ปรับปรุงการให้บริการอย่างไร เช่น งานจะเสร็จภายใน ๓ ช่ัวโมง หรือภายใน ๑ วัน เป็นต้น  ดังนั้นผู้ที่จะท างาน

ด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวใจการให้บริการ เพราะท าให้ผู้อื่นมีสุขและตนเองก็เกิดสุขด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ

อาชีพของท่าน รวมถึงองค์กร ภาพลักษณ์รวมของหนว่ยงาน 

๑4. มาตรฐานการให้บริการ 

๑. มาตรฐานด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 ๑.๑ มีการจัดท าแนวทางในการด าเนินงานที่มขีั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการที่เหมาะสม 

 ๑.๒ มกีารเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการที่ส านักงาน และทางเว็บไซต์ 

 ๑.๓ มีการจัดท าแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 ๑.๔ มีการจัดท าดัชนีขอ้มูลข่าวสารไว้ใหบ้ริการ 

๒. มาตรฐานด้านบริการของเจ้าหน้าที่ 

 ผู้ให้บริการเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เพราะผู้ให้บริการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการโดยตรง ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีลักษณะที่

เหมาะสม และมีมาตรฐานในการให้บริการ ดังนี้     

 ๒.๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บรกิาร การบริการที่ท าให้ผู้รับบริการประทับใจนั้น ต้องมา

จากจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการที่เห็นพ้องกันว่า ผู้รับบริการคือจุดมุ่งหมายของการท างานของตน 

ผูร้ับบริการเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดตอ้งอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มก าลังความสามารถ 

 ๒.๒ มีมิตรไมตรี การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ 

ความมมีิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย ท าให้ผู้รับบริการมคีวามอบอุ่นใจ 

 ๒.๓ มีความรู้ ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถ

ให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรูท้ี่มช่ีวยแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้รับบริการได้ 

 ๒.๔ มีความสุภาพ ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติ

ผูร้ับบริการ  

 ๒.๕ มีความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมจีติใจใฝบ่ริการ (Service Mind) ที่จะเต็มอกเต็มใจ

ที่จะให้บริการเป็นจติวิญญาณของผูใ้ห้บริการที่ดี และช่วยใหผู้ร้ับบริการรูส้ึกประทับใจเมื่อมารับบริการ 

 ๒.๖ มีความเสมอภาคในการให้บรกิาร ผูใ้ห้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่

ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะมีฐานะหรือสถานะทางสังคมในระดับใด ก็ควรที่จะให้บริการ 

ในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มคีวามเหลื่อมล้ า 

 ๒.๗ มีความเหมาะสม  ผูใ้หบ้ริการควรมีการแต่งกาย ท่าทาง บุคลิกภาพ การใช้วาจาที่เหมาะสม 

 



 ๒๒ 

๓. มาตรฐานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๓.๑ มเีก้าอ้ีนั่งคอยส าหรับผู้มาใช้บริการ 

 ๓.๒ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย 

 ๓.๓ มชี่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ (อย่างนอ้ย ๓ ช่องทาง) จ านวน ๔ ช่องทาง ดังน้ี 

๑) ดว้ยตนเอง 

๒) ทางโทรศัพท์ 

๓) ทางหนังสอืราชการ 

๔) ทางเว็บไซต์ 

 ๓.๔ มีป้ายบอกทาง / แผนผังจุดบริการตามล าดับขั้นตอน / ป้ายชื่อหอ้ง 

๔. มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการ  

 ๔.๑ ด้านข้อมูลข่าวสาร 

๔.๑.๑ ข้อมูลมีความทันสมัย 

๔.๑.๒ ข้อมูลมีความถูกต้อง หรอืครบถ้วน 

๔.๑.๓ ข้อมูลที่ได้รับตรงความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

๔.๑.๔ ข้อมูลเข้าถึงได้งา่ย 

 ๔.๒ ด้านการรับโทรศัพท ์

๔.๒.๑ รับทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึน้ ไม่ควรทิง้ใหก้ริ่งเรียกเกิน ๓ ครั้ง อย่าใหค้นอื่นรอนาน 

๔.๒.๒ ยิ้มก่อนพูด (Put smile in your voice) 

๔.๒.๓ ใช้ค าว่า “สวัสดี” แทนฮัลโหล ทุกครั้งที่รับโทรศัพท์พูดว่า “สวัสดีค่ะ(ครับ)” ต่อด้วย

การบอกชือ่ สถานที่ และ”ยินดีรับใช้ค่ะ(ครับ)” ก่อนเสมอ 

๔.๒.๔ ในกรณีที่ปลายสายรอ ต้องให้บริการทุก ๒๐ วินาที ไม่ปล่อยให้รออยู่ว่าง ๆ นาน

เกินไป เมื่อครบ ๖๐ วินาที ให้ยุติการตดิต่อโดยให้ปลายสายเลือกเอาวา่ จะให้คนที่ตอ้งการพูดด้วยโทรกลับไปที่

หมายเลขอะไร หรอืจะโทรมาใหม่ หรอืฝากข้อความไว้ 

๔.๒.๕ ใช้ค าว่า “สวัสดี” เมื่อเริ่มและจบการสนทนา “ขอโทษ” เมื่อท าให้อีกฝ่ายรอ

หรือเราต่อผิด “ขอประทานโทษ” เมื่อคนมารับผิดคน เสียงไม่ชัด อยากให้เขาบอกชื่อ หรือเมื่อต้องการสรุป

การสนทนา ยุติการสนทนา หรือท าอะไรที่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้สนทนา “กรุณา” เมื่อต้องการให้ 

คนอื่นท าอะไรใหเ้รา ช่วยเหลือเรา พูดดังขึน้ บอกข้อมูลมากขึ้น หรอือะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ตอ่เรา 

๔.๒.๖ อย่าพูดขณะที่อะไรอยู่ในปาก 

๔.๒.๗ อย่าดัดเสียงพูดให้ทุ้ม แหลม ค่อย ดัง ช้า เร็ว สูง ต่ า จนผิดไปจากธรรมชาติ 

๔.๒.๘ เมื่อต้องการถามชื่อ ต้องถามว่า “ไม่ทราบว่าให้เรียนว่าใครจะเรียนสายด้วยคะ

(ครับ)” หรอื “จากที่ไหนคะ (ครับ)” 



 ๒๓ 

๑5. เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

1. แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ 

ระดับส านัก/กอง  และแผนพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินงานใหไ้ปสู่เป้าหมาย 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑6. ระบบติดตามประเมินผล 

๑. การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการ-

ประชาชนกรมป่าไม้ ผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจกล่องรับฟังความคิดเห็น  เว็บบอร์ด เว็บไซต์  บอร์ดขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เป็นต้น 

2. การจัดเก็บสถิตริวบรวมข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นรายเดือนและรายปี 

3. การเก็บข้อมูลตามเกณฑต์ัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. การน าข้อมูลที่ได้มาสรุปรายงานผลเพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

5. การน าข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น สถิติผู้มาใช้บริการ ผลส ารวจความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการข้อเสนอแนะหรอืข้อรอ้งเรียนของผู้รับบริการ ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น มาใช้ในการพิจารณาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการบริการประชาชนกรมป่าไม้ 

 

 

 

จัดท าแผนงาน 

เสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชา 

น าแผนสู่การปฏิบัติ 

จัดท ามาตรฐาน (คู่มอื) 



 ๒๔ 

๑7. องค์ความรู้ : ด้านการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 

องค์ความรู้ : ข้อมูลการให้บรกิารหรอืการติดต่อกับกรมป่าไม้ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

  ด้านการอนุญาต       

1 ค าขอท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือ

มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5203 

2 ค าขอประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5203 

3 ค าขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5203 

4 ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5203 

5 ค าขอท าไมห้วงห้ามในป่า ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

6 ค าขอท าไม้ยางที่มิได้ขึน้อยู่ในป่า ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

7 ค าขอท าไม้สกัที่มิไดข้ึน้อยู่ในป่า ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

8 ค าขอค้าของปา่หวงห้าม ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

9 ค าขอมีไว้ครอบครองซึง่ของป่าหวงหา้ม ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

10 ค าขอเกบ็ของป่าหวงห้าม ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

11 ค าขอน าไม้ชนิดอื่นนอกจากไมส้ักและไม้ยางที่ท าในที่ดินกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง เคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่อนซุงไปเพื่อการใชส้อย

ส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ 

ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

12 ค าขอรับใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

24
 



 ๒๕ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

13 ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับ

ใบอนุญาตท าไม้ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ 

ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

14 ค าขอต่ออายุใบอนุญาตท าไม้ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

15 ค าขอใบแทนใบอนุญาตท าไม้ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

16 ค าขอโอนใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

17 ค าขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

18 ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับ

ใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 

ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

19 ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของปา่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

20 ค าขอใบแทนใบอนุญาตเก็บหาของปา่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

21 ค าขอใบโอนใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต โทร. 0 2579 2391 ต่อ 5206 

22 ค าขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาต ิตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 (แบบ ป.ส. 17) 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 , 5208 

23 ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิตามมาตรา 16 แหง่พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 

2507 (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ) (แบบ ป.ส. 20) 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 , 5208 

24 ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิตามมาตรา 16 แหง่พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 

2507 (ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ

หรือรัฐวสิาหกิจ) (แบบ ป.ส. 21) 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 , 5208 

25
 



 ๒๖ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

25 ค าขออนุญาตเข้ากระท าการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิตามมาตรา 17 แหง่

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (แบบ ป.ส. 24) 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 , 5208 

26 ค าขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใชท้างหรือน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง

เข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 (แบบ ป.ส. 27) 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 , 5208 

27 ค าขอท าการอนุญาตปลกูสรา้งสวนปา่หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต

ป่าสงวนแหง่ชาต ิตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2507 (แบบ ป.ส. 29) 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 , 5208 

28 ค าขอรับใบอนุญาตใหม้ีเลื่อยโซ่ยนต ์(แบบ ลซ.1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

29 ค าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (แบบ ลซ.4) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

30 ค าขอรับใบอนุญาตใหน้ าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (แบบ ลซ.6) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

31 ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลงัเคร่ืองจกัรกล

เพิ่มขึน้จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (แบบ ลซ.8) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

32 ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตให้มี ผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (แบบ 

ลซ.9) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

33 ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้มหีรือใชเ้ลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่าง

ไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (แบบ ลซ.10) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

34 ค าขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใชน้อกพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตเป็น

การชั่วคราว (แบบ ลซ.11) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

35 ค าขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่

ได้รับอนุญาตชั่วคราว (แบบ ลซ.14) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 
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 ๒๗ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

36 ค าขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตใหน้ าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่

ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (แบบ ลซ.15) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

37 ค าขอรับใบอนุญาตใหซ้่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 

(แบบ ลซ.16) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

38 ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตใหซ้่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ

สินจ้าง (แบบ ลซ.18) 

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์ ส านักการอนุญาต โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

39 การอนุญาตให้น าไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนด่านป่าไม ้ ส านักด่านป่าไม ้ โทร. 0 2579 4853 ต่อ 5679 

40 การอนุญาตน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ส่วนด่านป่าไม ้ ส านักด่านป่าไม ้ โทร. 0 2579 4853 ต่อ 5679 

41 การตรวจสอบ รับรอง แนะน า และควบคุมเกี่ยวกบัไม้ที่อยู่ในสภาพ

ไม้เรือนเก่า หรือไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเคร่ืองใช้ 

ส่วนอนุญาตและบริการ ส านักด่านป่าไม ้ โทร. 0 2579 4853 ต่อ 5679 

  ด้านการส่งเสริมปลูกป่า       

1 บรกิารแจกกล้าไม ้ ส่วนเพาะช ากล้าไม ้ ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5520 , 5513 , 

5546 

2 ข้อมูลการพัฒนาพืน้ที่ป่าไม้ บ ารุงป่า ฟื้นฟูพืน้ที่ป่าต้นน้ า พืน้ที่ป่า

ของรัฐ 

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5046 , 5047 , 

5043 

3 ข้อมูลตลาดไม ้ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5536 , 5502 , 

5503 

4 การขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5536 , 5502 , 

5503 

5 ข้อมูลด้านการส่งเสรมิการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5536 , 5502 , 

5503 
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 ๒๘ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

6 การแจ้งตัดโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (กรุงเทพฯ) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5536 , 5502 , 

5503 

7 การแจ้งตัดโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (ต่างจงัหวัด) - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดทกุจังหวัด 

- 

  ด้านรับรองการป่าไม ้       

1 ค าขอหนงัสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม ้ ส่วนการรับรองไม้ ส านักรับรองการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5248 , 5249 

2 ค าขอหนงัสือรับรองไม้สวนป่าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส่วนการรับรองไม้ ส านักรับรองการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5248 , 5249 

3 ค าขอหนงัสือรับรองถ่านไม ้ ส่วนการรับรองไม้ ส านักรับรองการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5248 , 5249 

  ด้านวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้       

1 บรกิารเมล็ดพันธุ ์ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5429 , 5430 

2 รายละเอยีดราคาเมล็ดไม้ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5429 , 5430 

3 ตรวจพิสูจน์ไม้และรับรองคุณภาพไม ้ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5491 

4 การตรวจพิสูจน์และคุณภาพไม ้ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5491 

5 ข้อมูลเกี่ยวกับการกักเก็บคาร์บอนและวิเคราะหค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพในพืน้ที่ปา่ไม ้(คาร์บอนเครดิต) 

กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5449 

6 การผลิตเยื่อไม้และกระดาษ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5861 

7 พลังงานจากไม้และชีวมวล กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5497 

8 วัสดุทดแทนไม้ แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไม้อัดประสาน แผ่นไม้

ประกอบจากไผ่ แผ่นถ่านไม้ไผ่อัดซีเมนต์ ตารางอบไม้สะเดา แผ่นชิน้

ไม้อัดซีเมนต์จากไม้สะเดา แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจาก

ไม้สะเดา ไม้บางไม้อัดจากไม้สะเดา 

กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรม

ไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5484, 5479, 

5471 
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 ๒๙ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

9 ข้อมูลด้านการผลิต ก าลังผลิต การจัดการป่าเศรษฐกิจ วิเคราะห์

การลงทุนผลตอบแทนในการจัดการป่าไม้ และการปลูกสรา้งสวนป่า 

กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5421 

10 ข้อมูลด้านการตลาดไม ้ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5421 

11 ข้อมูลด้านแมลงและจลุินทรีย์ด้านป่าไม้ การเพาะเลี้ยงแมลง

เศรษฐกิจ เห็ดกินได้ การป้องกันและก าจัดแมลงและโรคพืชป่าไม้ 

ศัตรูท าลายไม้ ศัตรูท าลายผลิตผลป่าไม้ 

กลุ่มงานแมลงและจุลชีววทิยา

ป่าไม้ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5487, 5479, 

5475 

12 ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ

นวัตกรรมวิจัย 

กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5962, 5475, 

5432, 5486, 5115, 5405 

13 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เช่น พันธุ์พืช สัตว์ 

แมลง เห็ดรา ไลเคน ภูมิปญัญาชาวบา้น เป็นต้น 

กลุ่มงานความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้านป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5030 

  ด้านจัดการทีด่ินปา่ไม ้       

1 ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาต ิ ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5748 

2 ตรวจสอบเรื่องสิทธิ์ท ากิน (สทก.) ในพืน้ที่ป่าไม้ ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดนิป่า

ไม้ 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5780, 5784, 

5782 

3 ตรวจสอบแนวเขตพืน้ทีป่่าไม ้ ส่วนก าหนดเขตทีด่ินป่าไม ้ ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5770, 5533 

4 ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อติดตามการ

เปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าไม ้

ส่วนภูมิสารสนเทศปา่ไม ้ ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5744 

5 ข้อมูลการส ารวจและวิเคราะหท์รัพยากรป่าไม้ ส่วนส ารวจและวิเคราะห์

ทรัพยากรป่าไม้ 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ  

  ด้านจัดการป่าชุมชน       

1 ขออนุญาตจัดตัง้วัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ในพืน้ที่ป่าไม ้ ส่วนส่งเสรมิการมีส่วนร่วม ส านักจัดการป่าชมุชน โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5549, 5654 
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 ๓๐ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

2 ย่ืนค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชมุชน ส่วนส่งเสรมิการจัดการป่า

ชุมชน 

ส านักจัดการป่าชมุชน โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5639, 5655 

3 ชนิดพันธุ์ไม้ สมุนไพรพืน้บ้าน เช่น หมักม่อ ราชพฤกษ์ บอระเพ็ด 

ส าโรง ปลาไหลเผอืก พลับพลา หมากไข่ หญา้หวาน สม้ป่อย มะ

แขว่น กระแจะ หมกัแปม (ชะมาง) มนัเลือด หม้อข้าวหม้อแกงลิง 

แก้ว ไฟสามกอง ก้านเหลือง ตานกกด เถาวัลย์หลง ค าแสด งิว้แดง 

ไผ่กิมซุง เครือหมาน้อย มันมือเสือ มะพูด สามสิบ ต้นจกิ พิลงักาสา 

มะรุม เดือยไก่ มันจาวมะพรา้ว ต้นปรง มะม่วงปา่ พระเจ้าห้า

พระองค์ สะพ้านกน๊ มะหลอด กุ่มน้ า ส้มลม ออ้ยด า เพชรสังฆาต 

เป็นต้น 

ส่วนพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน ส านักจัดการป่าชมุชน โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5645, 5522 

4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท ากระบองจากน้ ามันยาง การท าลกูชิด 

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ข้าวหลามหม้อข้าวหม้อแกงลิง 

ดอกไม้ประดิษฐจ์ากปอเต่าไห้ ธนาคารน้ า น้ าถุ้ง เนียมหอมสมุนไพร

เพื่อสุขภาพ เสื่อกก การท ากระติบข้าวจากผิวไม้ไผ่ ทานาคา ยาต้ม

สมุนไร หญ้าฮังกาหรือหญ้ารังกา(กกเล็ก) ไม้กวาดเสี้ยนตาล การใช้

ประโยชน์จากเร่วหอม ลูกประคบสมนุไพรสูตรตาแดง ว่านขันหมาก

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประโยชน์จากน้ ามันยางนา การย้อมผ้าฝ้าย

จากเมล็ดค าแสด กลุม่จักรสานลานทอง หมาน้อยลอยแก้ว ชา

กฤษณา ชุมชนกะเหร่ียงบ้านลิ้นช้าง หัตถกรรมจักสานกระจูด 

ตระกร้าช ายางพารา ผักอนีูน ผักเศรษฐกิจจากป่าชมุชน การย้อมสี

ผ้าจากเปลือกไม้ ธูปหอมอันพัน เมีย่งภูมิปญัญาของคนห้วยน่าน 

ขนมปรง การจัดท าหน่อไม้อัดถุง การใชป้ระโยชน์จากป่า เป็นพืช

สมุนไพร 7 ชนิด ย่ าขาง การสานกระติบข้าวจากตน้กล้า ประดิษฐ์

กรรมจากใบไม้และกระดาษ(การท าดอกไม้จันทน์) หัตถกรรม

พืน้บ้านจากเครือซูด ภูมิปัญญาสมุนไพรกับปเวณีด าหัวปีใหม่เมือง

(ส้มป่อย,ขมิน้ชัน,ค าฝอย,สารภี) 

ส่วนพัฒนาวนศาสตรช์ุมชน ส านักจัดการป่าชมุชน โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5645, 5522 
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 ๓๑ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

  ด้านป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่       

1 ข้อมูลด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านป้องกันและ

ปราบปราม 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟ

ป่า 

โทร. 0 2579 5976 ต่อ 5839 

2 ข้อมูลด้านไฟป่า ส่วนควบคมุไฟป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟ

ป่า 

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5064, 5767 

  ด้านการเจา้หน้าที ่       

1 ค้นหาบคุลากรของกรมปา่ไม ้ ส่วนการเจ้าหน้าที ่ ส านักบรหิารกลาง โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5196, 5629 

  ด้านความร่วมมอืดา้นการป่าไม้ระหวา่งประเทศ       

1 ข้อมูลด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ส่วนความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 

ส านักความร่วมมือด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5673 

2 การเดินทางไปศกึษา ดงูาน ประชุม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 

ต่างประเทศ 

ส่วนวิเทศสัมพันธ ์ ส านักความร่วมมือด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5038 

  ด้านโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ       

1 ข้อมูลโครงการพระราชด าริ ส่วนประสานงานโครงการ

พืน้ที ่1,2 

ส านักโครงการพระราชด าริและ

กิจการพเิศษ 

โทร. 0 2579 2740 ต่อ 5059 

2 งานส่งเสรมิและพฒันาตามแนวพระราชด าริ ส่วนส่งเสรมิและพัฒนาตาม

แนวพระราชด าริ 

ส านักโครงการพระราชด าริและ

กิจการพเิศษ 

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5103 

  ด้านกฎหมายปา่ไม ้       

1 ข้อมูลกฎหมายป่าไม ้ ส่วนกฎหมายและนิตกิรรม

สัญญา 

ส านักกฎหมาย โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5211, 5667 

2 ข้อมูลคดปี่าไม ้ ส่วนคด ี, ส่วนคดีปกครอง ส านักกฎหมาย โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5603 
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 ๓๒ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย ์ ระดับส านัก/กลุ่ม   

  ด้านแผนงานและสารสนเทศ       

1 ฐานข้อมูลสถิตปิ่าไม้ / ข้อมูลภมูิสารสนเทศ / ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้ 

/ ระบบเครือข่าย / ระบบเว็บไซตก์รมป่าไม้ 

ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621 

2 ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / ขอความเปน็ธรรม / บรกิารข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5053, 5657 สาย

ด่วน 1310 กด 3 

3 แผนงานงบประมาณ / แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / 

นโยบายของกรมป่าไม ้

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5227, 5039 

4 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานของกรมป่าไม้ / รายงาน

ประจ าปี (Annual Report) 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5672 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากทะเบียนผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 
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 ๓๓ 

องค์ความรู้ : ดา้นการให้บริการข้อมูลขา่วสาร ข้อมูลการให้บริการหรือการตดิต่อกับกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการตดิต่อ / การให้บริการ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย์/ฝ่าย ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม   

1 จองบ้านพักอุทยานแหง่ชาต ิ ส่วนจัดการการท่องเที่ยว ส านักอุทยานแห่งชาต ิ โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1743, 1744 โทรสาร 0 2579 

5269 

2 บรกิารแผนที่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ ส่วนจัดการการท่องเที่ยว ส านักอุทยานแห่งชาต ิ โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1741, 1743, 1744 โทรสาร 0 

2579 5269 

3 การอนุญาตให้เขา้ไปด าเนินการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน

อุทยานแห่งชาต ิ

ส่วนจัดการทรัพยากรใน

เขตอุทยานแหง่ชาต ิ

ส านักอุทยานแห่งชาต ิ โทร. 02 561 0777 ต่อ 1770 

4 การอนุญาตให้เขา้ไปด าเนินการท าเหมืองแร่ หรือปิโตรเลียม ส่วนจัดการทรัพยากรใน

เขตอุทยานแหง่ชาต ิ

ส านักอุทยานแห่งชาต ิ โทร. 02 561 0777 ต่อ 1770 

5 การขออนุญาตเข้าไปถ่ายท าภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ ส่วนจัดการทรัพยากรใน

เขตอุทยานแหง่ชาต ิ

ส านักอุทยานแห่งชาต ิ โทร. 02 561 0777 ต่อ 1770 

6 การอนุญาตให้เขา้ไปท าการศึกษาหรือวจิัยทางวิชาการในพื้นที่

ป่าอนุรักษ์ 

ส่วนจัดการทรัพยากรใน

เขตอุทยานแหง่ชาต ิ

ส านักอุทยานแห่งชาต ิ โทร. 02 561 0777 ต่อ 1770 

7 สารานุกรมสัตว์ป่าและแมลง กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ปา่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1670, 1671, 1677 

8 การอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ปา่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1631, 1632 

9 การอนุญาตให้คา้สัตว์ป่าคุ้มครองที่ไดม้าจากการเพาะพันธุ์ ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ปา่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1631, 1632 

10 การอนุญาตให้จัดตัง้และด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ส่วนจัดการพืน้ที่อนุรักษ์

สัตว์ป่า 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ปา่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1623, 1624 

11 การอนุญาตให้เขา้พืน้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตหา้มล่าสัตวป์่า ส่วนจัดการพืน้ที่อนุรักษ์

สัตว์ป่า 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ปา่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1623, 1624 

12 การอนุญาตให้ถ่ายท าภาพยนตรใ์นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขต

ห้ามล่าสัตวป์่า 

ส่วนจัดการพืน้ที่อนุรักษ์

สัตว์ป่า 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ปา่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1623, 1624 
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 ๓๔ 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลการตดิต่อ / การให้บริการ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เบอร์โทรตดิต่อ 

    ระดับส่วน/ศูนย์/ฝ่าย ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม   

13 สืบค้นพันธุ์ไม ้ ส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้

และพันธุ์พืช 

โทร. 02 561 0777 ต่อ 1477, 1478, 1482 

14 การอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์ป่า กลุ่มงานด่านสัตว์ปา่ กองคุม้ครองพันธุส์ัตว์ป่า

และพืชป่าตามอนุสัญญา 

โทร. 02 561 0777 ต่อ 1456 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการให้บริการ/การตดิต่อ เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากทะเบียนผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 
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 ๓๕ 

๑8. เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. มิถุนายน ๒๕๔๘. คู่มือการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจา้หนา้ที่รัฐ. www.oic.go.th. 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557. คู่มือการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. www.mnre.go.th. 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ. กันยายน 2554. คู่มือมาตรฐาน

การให้บริการขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. www.forest.go.th. 

๑9. แบบฟอร์มต่าง ๆ 

๑. แบบค าขอดูขอ้มูลข่าวสาร 

๒. แบบส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

๓. แบบส ารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. แบบสอบถามความต้องการและคาดหวังของผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๕. แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจ าเดือน รายงานสรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน  

20. รายชื่อผู้จัดท า 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๑. นายประพันธ์  ธนะกิจรุ่งเรือง  ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  

หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

๒. นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด  ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๖๕๗ , ๕๐๕๓ 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ ๒๘๘๔ 

http://www.oic.go.th/
http://www.mnre.go.th/
http://www.forest.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 




















































































	1.ปกคู่มือ ปี57.pdf
	2.คำนำ ปี57.pdf
	3.สารบัญ ปี57.pdf
	4.คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปี57.pdf
	5.ภาคผนวก.pdf
	6.เอกสารแนบภาคผนวก.pdf

