
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ  

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ส านักส านักการอนุญาตการอนุญาต  กรมป่าไม้กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256060  

(รอบ(รอบ  1122  เดือน)เดือน)  

 

 
 

กรมป่าไม้ กรมป่าไม้   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560         

               ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม ้

ส ำนักกำรอนุญำต  
 

 

สำรบัญ 

 หน้ำ 
 

รำยละเอียดตัวชีว้ัดระดับส ำนักกำรอนุญำต 

  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้              

  กำรใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ และกำรอนุญำตไม้และของป่ำ 1   

        ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรด้ำนเลื่อยโซ่ยนต์ 4             

 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไร้ใช้ประโยชน์ 

  ในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 7                                                 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 

  และถ่ำนไม้ 10                            

 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุน 

  จำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับกำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้ 

  ธรรมำภิบำลและกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT ของสหภำพยุโรป 

  (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : FLEGT) 13    

 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 18                                                  

 ตัวชี้วัดที่ 7 กำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณ 21                                 

 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนินโครงกำร/                       

กิจกรรมตำมแผนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ 

  ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจรยิธรรมของกรมป่ำไม้ 24 

 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนินกิจกรรม/ 

  โครงกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 27                            

 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย 

  ตัวชี้วัดของกระบวนกำรที่ส ำคัญ 31 

 

 



ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 หน้า 1 / 2 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                                      กรมป่าไม ้                       (   )  รอบ  12 เดือน  

                                                                                                                                 

ตัวชี้วัดผล 
หน่วย

วัด 

น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

 

มิติภายนอก  น้ าหนักในการค านวณผลคะแนนร้อยละ 75 โดยมีตัวชี้วดัผลการปฏิบัตริาชการ น้ าหนัก เปา้หมาย และ

เกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

 

 การประเมินประสทิธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

 

1.ระดับความส าเร็จของการบริการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์

พืน้ที่ป่าไม้ และการอนุญาตไม้

และของป่า 

17,000 

ราย 
(25) 1 2 3 4 5 16,983 

= 

99.90% 

5 1.25 

2.ระดับความส าเร็จของการ

บรกิารด้านเลื่อยโซ่ยนต์ 

10,000 

ราย/

12,300 

เคร่ือง 

(10) 1 2 3 4 5 6,550 

ราย/

24,960

เคร่ือง 

5 0.50 

3.ระดับความส าเร็จของการ

อนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์            

ในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิ

ร้อยละ 

80 

(10) 1 2 3 4 5 24 ค าขอ 

(85.71 %) 

2 0.20 

4.ระดับความส าเร็จของการ

ให้บรกิารออกหนังสือรับรองไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม ้

420 

ราย 

(10) 1 2 3 4 5 574 

ราย 

5 0.50 

5.ระดับส าเร็จของการด าเนนิการ

ตามกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

จาก FAO ในกระบวนการ VPA 

เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

ป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า 

ตามแผนปฏิบัตกิาร FLEGT ของ

สหภาพยุโรป (Forest Law 

Enforcement, Governance and 

Trade : FLEGT) 

ระดับ (10) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.50 

 การประเมินคณุภาพ 

 

6.ร้อยละของความพงึพอใจ             

ของผู้รับบริการ 

 

ร้อยละ 

85 

(10) 1 2 3 4 5 ร้อยละ 

87 
5 0.50 



ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 หน้า 2 / 2 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                                      กรมป่าไม ้                       (   )  รอบ  12 เดือน  

                                                                                                                                 

ตัวชี้วัดผล 
หน่วย

วัด 

น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

มติภิายใน  น้ าหนักในการค านวณผลคะแนนร้อยละ 25 โดยมีตัวชี้วดัผลการปฏิบัตริาชการ น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์

การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

 

 การประเมินประสทิธิภาพ 

 

7.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระดับ (15) 1 2 3 4 5 ร้อยละ  

91.84 

 

 

4 0.60 

 การพัฒนาองค์การ 

 

8.ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ 

ระดับ (5) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.25 

9.ระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักในการด าเนนิ

กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย

การก ากับดแูลองค์การที่ด ี

ระดับ (2.5) 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.70 0.0925 

10.ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย

ตัวชีว้ัดของกระบวนการที่ส าคัญ 

ระดับ (2.5) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.125 

รวม 4.5175 

 

รายงาน ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2560 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที ่1    ระดับความส าเร็จของการบรกิารด้านอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้            

และการอนุญาตไม้และของป่า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

-ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม ้

นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก และนำงสำวปำณศิำ ณฏัฐภมูิ   

-ส่วนอนุญำตใชป้ระโยชน์พืน้ที่ปำ่ไม้ 

นำงสำวนนทชำ  สังข์น้ ำมนต์ และนำงสำวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล 

-ส่วนอนุญำตไม้และของปำ่ 

นำยธนกำญจน์ ศรสีมบูรณ ์และนำงหทยัรัตน ์ค ำปวน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5202                 

0 2561 4292-3 ต่อ 5207                

0 2579 2391 

ค าอธบิาย : พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรบริกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ กำรใชป้ระโยชน์

พืน้ที่ป่ำไม้ และกำรอนุญำตไม้และของป่ำ เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่ 

17,000 รำย  

 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบรำยงำนแผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/โครงกำร 

จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (แบบ สงป.302) จำกกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. กำรบรกิำรด้ำนกำรอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ 

     ๑.๑ ตรวจสอบกำรขออนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้ โรงคำ้ไม้แปรรูป โรงคำ้สิ่งประดิษฐ์ฯ 

    ๑.๒ กำรออกใบอนุญำตตัง้โรงงำนแปรรูปไม้ โรงคำ้ไม้แปรรูป โรงคำ้สิ่งประดิษฐ์ฯ 

    ๑.๓ กำรประทับตรำหนังสือก ำกับไม้แปรรูปและหนงัสอืก ำกับสิ่งประดิษฐ์ฯ 

    ๑.๔ กำรตรวจสอบกจิกำรอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท 

2. กำรบรกิำรด้ำนกำรอนุญำตใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่ำไม ้

    ๒.๑ ตรวจสอบกำรขอใช้พืน้ที่ปำ่ไม ้ตำมวัตถุประสงคต์ำ่งๆ 

    ๒.๒ ตรวจสอบเงื่อนไขกำรขอใช้พื้นที่ป่ำไม้ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม ้พ.ศ. 2484                            

และ พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 

    ๒.๓ กำรออกหลักฐำนกำรอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตพื้นที่ปำ่ไม้ 

3. กำรบรกิำรด้ำนกำรอนุญำตไม้และของป่ำ 

 3.๑ ตรวจสอบกำรขออนญุำตท ำไม้สัก ไมย้ำง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธิห์รอืสิทธิครอบครอง 

 3.2 ออกหลักฐำนกำรขออนุญำตท ำไม้สัก ไม้ยำง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครอง 

 3.3 ตรวจสอบกำรขออนุญำตท ำไม้สักและไม้ยำงในพืน้ที่ปำ่ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 3.4 ออกหลักฐำนกำรอนุญำตท ำไม้สักและไม้ยำงในพืน้ที่ปำ่ 

 3.5 ตรวจสอบกำรขออนุญำตท ำไม้ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  

 3.6 ตรวจสอบกำรขออนุญำตท ำไม้ในเขตทำงหลวง  

 3.7 ออกหลักฐำนกำรอนุญำตท ำไม้ในเขตทำงหลวง  

 3.8 ตรวจติดตำมกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตเก็บหำของป่ำ  

 3.9 ตรวจสอบกำรขออนุญำตคำ้ของป่ำหวงห้ำม  

 3.10 ออกหลักฐำนกำรอนุญำตคำ้ของป่ำหวงห้ำม  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรบรกิำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ กำรใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่ำไม้ 

และกำรอนุญำตไม้และของป่ำ ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559-กันยำยน 2560 

จ ำนวน 16,983 รำย ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ที่ 17,000 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 99.90 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 

(ราย) 

2558 2559 2560 

จ ำนวนรำยของผู้รับบรกิำรงำนอนุญำตอตุสำหกรรมไม ้                      

ใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้และกำรอนุญำตไม้และของป่ำ 

18,572 16,332 

= 96.07% 

16,983 

= 99.90% 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

โดยที่ : 

ระดับ 1 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมไม้ กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้               

และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ คดิเป็นร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 2 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมไม้ กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้               

และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ คดิเป็นร้อยละ 85 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 3 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมไม้ กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้               

และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ คดิเป็นร้อยละ 90 ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 4 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมไม้ กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้               

และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ คดิเป็นร้อยละ 95 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 5 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมไม้ กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้               

และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ คดิเป็นร้อยละ 100 ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

จ ำนวนรำยของผู้รับบรกิำรงำนอนุญำต

อุตสำหกรรมไม ้ใช้ประโยชนพ์ืน้ที่ปำ่ไม ้              

และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ 

25 16,983 

รำย 

= 99.90% 

5 1.25 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

         ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกแบบรำยงำนแผน/ผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ/โครงกำร จ ำแนกตำมงบ

รำยจ่ำย (แบบ สงป.302) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกงำนกำรอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ กำรอนุญำต

ใช้ประโยชน์พื้นที่ปำ่ไม ้และกำรอนุญำตไม้และของป่ำ ในสว่นภูมิภำคและกรุงเทพมหำนคร  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

         มีกำรแจ้งแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ยเงินให้ทุกส่วนในส ำนักกำรอนุญำต ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร

ป่ำไม้ที ่1-13 และส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมส้ำขำทุกสำขำ ทรำบและด ำเนินกำรตำมแผน  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

         ไม่ได้รับกำรประสำนจำกจังหวัด (ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ในกำรตรวจสอบ

รว่มกับศูนย์ปำ่ไม้จังหวัด หรอืส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมต้ำมกจิกรรมเกี่ยวกับงำนอนญุำต /ขำดรำยงำนกำร

อนุญำตอุตสำหกรรมไม้ กำรอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ และกำรอนุญำตไม้และของป่ำ ในส่วนภูมิภำค 

จำกส ำนักจดักำรทรัพยำกรปำ่ไม ้และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำขำ  

หลักฐานอ้างองิ : 

            แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แบบ สงป.301) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต ์

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

-ส่วนอนุญำตเลื่อยโซย่นต ์

นำยสุพจน ์ภู่รัตนโอภำ และนำงสำวจินตนำ จันตะ๊ยอด      

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5678                  

 

ค าอธบิาย  :พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรบริกำรด้ำนเลือ่ยโซ่ยนต์ เทยีบกับเป้ำหมำย 

ที่ก ำหนด ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที ่10,000 รำย/12,300 เครื่อง 

 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบรำยงำนแผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/โครงกำร 

จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (แบบ สงป.302) จำกกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

กำรบรกิำรด้ำนกำรอนุญำตเลื่อยโซย่นต ์

1. ตรวจสอบและออกใบอนญุำตให้มี ผลิต ให้น ำเขำ้เลื่อยโซย่นต์ 

2. ตรวจสอบอนญุำตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นตใ์หม้ีก ำลงัเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 

3. ตรวจสอบออกใบแทน ใบอนญุำตต่ำง  ๆตำมพระรำชบัญญัตเิลื่อยโซย่นต์ พ.ศ. 2545 

4. ตรวจสอบและออกใบอนญุำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซย่นตเ์ป็นธุรกิจเพื่อสินจำ้ง 

5. ตรวจสอบอนุญำตเปลีย่นแปลงพืน้ที่ให้มหีรอืใช้เลื่อยโซย่นต์ 

6. ออกหนงัสอือนญุำตให้น ำเลือ่ยโซย่นตอ์อกใช้นอกพืน้ที่ที่ไดร้ับอนุญำตเปน็กำรช่ัวครำว 

7. ตรวจสอบท ำเครื่องหมำยเลื่อยโซย่นต์และท ำหมำยเลขบนเลื่อยโซย่นต์ 

8. ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตของผู้ขออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติ   

    เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

9. ตรวจสอบจัดท ำทะเบยีนพจิำรณำออกหนังสือรับรองกำรมอบเลื่อยโซย่นต ์                 

    ที่ตกเป็นของแผน่ดินหรอืศำลสัง่รบิ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : จ ำนวนประชำชนทีไ่ด้รับกำรบรกิำรด้ำนเลือ่ยโซย่นต์ ทั้งส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค 

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559-กันยำยน 2560 จ ำนวน 6,550 รำย/24,960 เครื่อง ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้

ที่ 10,000 รำย/12,300 เครื่อง  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ : 

 

ระดับ 1 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมเลื่อยโซย่นต ์คดิเป็นร้อยละ 80 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 2 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมเลื่อยโซย่นต ์คดิเป็นร้อยละ 85 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 3 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมเลื่อยโซย่นต ์คดิเป็นร้อยละ 90 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 4 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมเลื่อยโซย่นต ์คดิเป็นร้อยละ 95 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 5 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนอตุสำหกรรมเลื่อยโซย่นต ์คดิเป็นร้อยละ 100 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

จ ำนวนรำยของผู้รับบรกิำรงำนอนุญำต

เลื่อยโซย่นต ์

 

10 รำย 5 0.50 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

         ส่วนอนุญำตเลือ่ยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำต เก็บข้อมูลทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค (รำยงำนจำก

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั) ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559-กันยำยน 2560  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

          - 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

         -      

 

หลักฐานอ้างองิ : 

            แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แบบ สงป.301) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3    ระดับความส าเร็จของการอนุญาตให้ผู้ยากไรใ้ช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   

-ส่วนอนุญำตใชป้ระโยชน์พืน้ที่ปำ่ไม้ 

นำงสำวนนทชำ  สังข์น้ ำมนต์ และนำงสำวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล  

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5207                  

ค าอธบิาย : พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนค ำขออนุญำตจำกจังหวัด ตำมทะเบียนลงรับของกรมป่ำไม้ ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลำคม 2559 – 31 สิงหำคม 2560 ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผู้ยำกไร้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 

เทียบกับเปำ้หมำยที่ก ำหนด ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่ 80% 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมำยถึง ป่ำสงวนแห่งชำติที่ได้รับกำรตรวจสอบเพื่อกำรจัดหำที่ดินท ำกินให้ชุมชน             

ซึ่งเป็นเป้ำหมำยแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยท ำกำรส ำรวจ และตรวจสอบข้อมูล

แปลงที่ดินของรำษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมบัญชีรำยชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตำมโครงกำร

จัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ ในบรเิวณพืน้ที่ด ำเนินกำร เพื่อให้ได้ข้อมูลพรอ้มรองรับกำรจัดกำรที่ดินภำยใต้

กำรด ำเนินงำนของอนุกรรมกำรจัดหำที่ดิน 

•  กำรพจิำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพื่อจัดหำท่ีดินให้รำษฎรผูย้ำกไร้ ในส่วนของ

ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้ มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1.จังหวัดและส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ทอ้งท่ี ส่งเรื่องรำวค ำขออนุญำตพร้อมควำมเห็นมำให้กรมป่ำไม้

พิจำรณำ 

 2. กรมป่ำไม้ (โดยส ำนักกำรอนุญำต) ตรวจสอบเอกสำรตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้อง 

 3. เสนอเรื่องรำวค ำขอให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ตำมมำตรำ 13/1 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรือ

อยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ 16 และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตบ ำรุงป่ำหรือปลูกสร้ำงสวนป่ำ

หรือไม้ยนืต้นในเขตปำ่เสื่อมโทรม ตำมมำตรำ 20 เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องรำวค ำขออนุญำต พร้อมให้ควำมเห็น

และข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 4. เสนอเรื่องรำวค ำขอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเพื่อโปรดพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติปำ่สงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงแก้ไขโดยมำตรำ 9 

แห่งพระรำชบัญญัติปำ่สงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

 5. กรมป่ำไม้ ออกหนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ แจ้งจังหวัด

และหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด ำเนนิกำรในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ตำมทะเบียนลงรับของกรมป่ำไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 สิงหำคม 2560 

กรมป่ำไม้รับค ำขออนุญำตให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชน์ในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ จ ำนวน 35 ค ำขอ พืน้ที ่179,262 ไร ่

3 งำน 66 ตำรำงวำ ได้รับกำรพิจำรณำอนุญำตให้ผูย้ำกไร้ใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 24 ค ำขอ 

พืน้ที ่96,583 ไร ่2 งำน 54.8 ตำรำงวำ โดยในป ีพ.ศ.2560 ก ำหนดเปำ้หมำยกำรอนุญำตไว้ที่ 80%   

(28 ค ำขอ) คดิเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

(ราย) 

2558 2559 2560 

จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำต              

ให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่                  

ป่ำสงวนแห่งชำติ                      

- - 24 ค ำขอ 

พืน้ที ่96,583 ไร ่2 งำน 54.8 ตำรำงวำ 

= 85.71 % 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ : 

ระดับ 1 : จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปำ่สงวนแหง่ชำติ                     

คดิเป็นร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 2 : จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปำ่สงวนแหง่ชำติ                     

คดิเป็นร้อยละ 85 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 3 : จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปำ่สงวนแหง่ชำติ                     

คดิเป็นร้อยละ 90 ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 4 : จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปำ่สงวนแหง่ชำติ                     

คดิเป็นร้อยละ 95 ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 5 : จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปำ่สงวนแหง่ชำติ                     

คดิเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

จ ำนวนค ำขอทีไ่ด้รับกำรอนุญำตให้ผูย้ำกไร้

ใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำต ิ                     

10 24 ค ำขอ 2 0.20 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

   ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรพจิำรณำอนุญำตจำกจ ำนวนค ำขออนุญำตจำกจงัหวัดและส ำนักจดักำร

ทรัพยำกรป่ำไม้ทอ้งที่ ตำมทะเบียนลงรับของกรมป่ำไม ้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 สิงหำคม 2560  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

  มีกำรประสำนงำนภำยในระหว่ำงหน่วยงำนท ำให้ลดระยะเวลำในกำรท ำงำน 

 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

  ขอบเขตแนวพืน้ทีไ่ม่แน่ชัดและมีช่วงรอรวบรวมเอกสำรให้ครบตำมระเบียบ กฎหมำย และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง  

 

 

หลักฐานอ้างองิ : 

    แบบรำยงำนผลกำรพิจำรณำอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรอือยู่อำศัยภำยในเขตปำ่สงวนแหง่ชำติ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 4 ระดับความส าเรจ็ของการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองไม้ ผลติภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำยธำดำ สุวรรณวิมล และนำงสำวนิศำภัทร ์โต่นวธุ   

       

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :  โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5248 

 

ค าอธบิาย : จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรออกหนังสือรับรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้                      

ในกำรตรวจสอบและกำรออกหนังสอืรับรอง ทัง้ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                  

ก ำหนดเปำ้หมำยไว้ที่ 420 รำย 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : จ ำนวนประชำชนผู้รับบรกิำรด้ำนกำรตรวจสอบและออกหนังสอืรับรองไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม ้เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560  ตัง้แต่เดือนตุลำคม 2559-กันยำยน 2560 ผลกำรด ำเนนิงำนรวมทั้งสิน้ จ ำนวน  574 รำย  

 
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. (ราย) 

2558 2559 2560 

กำรตรวจสอบและกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลติภัณฑไ์ม ้

และถำ่นไม ้

 

ระดับ 5 

414 รำย 

ระดับ 5 

424 รำย 

ระดับ 5 

574 รำย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

โดยที่ : 

 

ระดับ 1 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรออกหนงัสือรับรองไม ้ผลติภัณฑไ์ม ้และถำ่นไม ้                                 

คดิเป็นร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 2 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรออกหนงัสือรับรองไม ้ผลติภัณฑไ์ม ้และถำ่นไม ้                        

คดิเป็นร้อยละ 90 ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 3 : จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรออกหนงัสือรับรองไม ้ผลติภัณฑไ์ม ้และถำ่นไม ้                       

คดิเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 4 : - จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบรกิำรด้ำนกำรออกหนังสือรบัรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม ้และถำ่นไม ้                           

คดิเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้  

ระดับ 5 : - จ ำนวนประชำชนได้รับกำรบรกิำรด้ำนกำรออกหนังสือรับรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม ้และถำ่นไม ้                  

คดิเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้ 

- มีขอ้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผน และใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีตอ่ไป 

   
 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้รกิำร               

ด้ำนกำรออกหนงัสือรับรองไม ้ผลติภัณฑไ์ม้ 

และถำ่นไม ้

 

10 574 รำย 5 0.50 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

         ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกแบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แบบ สงป.301)  

          



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

       1. มีกำรแจ้งแผนปฏิบตังิำนและแผนกำรใช้จำ่ยเงินใหส้่วนกำรรับรองไม้ ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้             

ที ่1 - 13  และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมส้ำขำทุกสำขำ  

       2. มีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบและออกหนังสือ

รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม ้และถำ่นไม ้เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมภิำคภำยใต้ 

หลักสูตร “โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรออกหนังสือรับรอง กำรอนุญำตส่งออกผ่ำนระบบ 

National Single Window  (NSW) เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (AEC) และพระรำชบัญญัติ

กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558” วันที่ 20-21 กรกฎำคม 2560 

ณ โรงแรมไมดำ้ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหำนคร มีเจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัตสิ่วนกลำงและส่วนผู้ภูมภิำค            

เข้ำรว่มฝึกอบรม จ ำนวน 174 คน  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

         ขำดกำรรำยงำนผลปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม ้ผลติภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม ้

รวมทั้งผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณกำรจำกส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่1-13 และส ำนกัจัดกำรทรัพยำกร

ป่ำไมส้ำขำ 

หลักฐานอ้างองิ : 

          แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

(แบบ สงป.301) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 5  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนนิการตามกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนนุจาก FAO ในกระบวนการ 

VPA เพื่อรองรับการบงัคับใช้กฎหมายปา่ไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ตามแผนปฏิบัติการ FLEGT              

ของสหภาพยุโรป (Forest Law Enforcement, Governance and Trade: FLEGT) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำยบุญสุธยี์  จีระวงคพ์ำนิช และนำงสำวนงนุช แซเ่จี่ย 

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :  โทร. 0 2561 5102      

ค าอธบิาย :  

๑.  ความเปน็มา 

FLEGT ย่อมำจำก Forest Law Enforcement, Governance and Trade หรือ กำรบังคับใช้กฎหมำย

ป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ แผนปฏิบัติกำร FLEGT ของสหภำพยุโรป ก ำหนดโครงกำรของปฏิบัติกำรต่อ

ปัญหำกำรท ำไม้ที่ผิดกฎหมำย และกำรค้ำผลิตภัณฑ์ไม้ที่เก่ียวข้อง 

สภำยุโรปได้ลงมติเห็นชอบและผ่ำนร่ำงกฎระเบียบเรื่องกำรป้องกันกำรค้ำไม้ที่ผิดกฎหมำยและ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกไม้ไปยังตลำดยุโรป และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่ออุตสำหกรรม ผู้ผลิต และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกไม้ของไทยเพื่อส่งออกไปยังตลำดยุโรป 

กำรส่งสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ำไปในสหภำพยุโรปจะต้องแสดงเอกสำรที่มำและควำมถูกต้องทำงกฎหมำย

ของสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เหล่ำนั้น ปัจจุบันมีระบบกำรรับรองที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ๒ ระบบ ได้แก่ 

FSC : Forest Stewardship Council และ PEFC : Programe of Endorsement Forest Certification ซึ่งเป็นระบบที่

มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก ท ำให้ต้นทุนสินค้ำสูงขึ้นยำกต่อกำรแขง่ขัน 

๒.  เหตุผลความจ าเป็น 

กรมป่ำไม้เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำร ในเรื่องนี ้

โดยใช้วิธีกำรเจรจำเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement; VPAs) ระหว่ำงประเทศ

ไทยกับสหภำพยุโรป เมื่อกำรเจรจำ VPA ส ำเร็จ และได้มีกำรทดลองใช้ระบบควบคุมไม้ที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสอง

ฝ่ำย สหภำพยุโรปก็จะออกใบอนุญำต FLEGT Licensing ซึ่งจะส่งผลให้สินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จำกประเทศไทย

ได้รับกำรยกเว้นขั้นตอนกำรตรวจพิสูจน์สถำนะ โดยสำมำรถผ่ำนเข้ำสหภำพยุโรปทำงช่อง Green Line ซึ่งเป็น

วิธีกำรหรอืช่องทำงที่เสียค่ำใช้จำ่ยที่น้อยมำก ท ำให้สำมำรถแขง่ขันกับต่ำงประเทศได้ 

3.  ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ 

เมื่อกำรเจรจำท ำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement ; 

VPA) ส ำเร็จ จนสำมำรถได้ FLEGT License จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย สำมำรถส่ง

สินค้ำไปยังสหภำพยุโรปได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังส่งเสรมิกำรยับยั้งกำรได้มำซึ่งสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ผิดกฎหมำย กำรบุกรุกท ำลำยป่ำ กำรท ำไม้เลื่อนลอย ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ สร้ำงควำมยั่งยืนต่อป่ำไม้ ต้นน้ ำล ำธำร 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรสงวนรักษำพันธุ์พชื สมุนไพรสัตว์ปำ่ และที่อยู่อำศัยของสัตว์ปำ่ เป็นกำรรักษำและ

ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำของสินคำ้ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในตลำดสหภำพยุโรป ซึ่งเป็นตลำดของผู้บริโภคที่มี

ฐำนะดีและให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นกำรยืนยันกำรประกอบกำรที่

ปฏิบัติสอดคล้องกับ ธรรมำภิบำลของไทยในตลำดโลกอีกด้วย 

    4.  การด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ภายใต้โครงการ EU FAO FLEGT Programme และกรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อด าเนินการ

โครงการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ใน

ประเทศไทย” เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ตามแผนปฏิบัติการ FLEGT 

ของสหภาพยุโรป (Forest Law Enforcement, Governance and Trade: FLEGT) 

เป้าหมาย 

 (๑) วัตถุประสงค ์
 ก. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกระบวนกำร

ปรกึษำหำรือเรื่องกำรพัฒนำนิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำย (Legality Definition) 

 ข.เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ FLEGT VPA ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรปรกึษำหำรอืกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (๒) ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ก.ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้หลัก 4 ส ำนัก ภำยใต้กรมป่ำไม้ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและ

สนับสนุนกระบวนกำรปรึกษำหำรอืเกี่ยวกับนิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งกำรเจรจำจัดท ำข้อตกลง

เป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ (VPA) และกระบวนกำรปรกึษำหำรืออื่นๆ ในอนำคต 

ข. กระบวนกำรปรึกษำหำรือระดับประเทศเก่ียวกับนิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของไม้

เสร็จสมบูรณ ์

                     ค. มีกำรจัดท ำสิ่งพิมพ์และสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรปรึกษำหำรือและมีกำร

จัดท ำกรอบกำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกรอบกำรมองเห็น 

 (๓) กิจกรรม 

ก.จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนในส่วนภูมิภำค 4 แห่ง ภำยในส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของกรมป่ำไม้ 

ข. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อปรึกษำหำรอืเรื่องนิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของไม้ของ

ไทยรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 6 ครัง้ (ระดับประเทศ 2 ครัง้ และระดับภูมิภำค 4 ครัง้) 

ค. จัดท ำแผนกำรสื่อสำรVPA และสื่อส ำหรับสร้ำงควำมตระหนักรู ้เพื่อสนับสนุนกระบวนกำร

ปรกึษำหำรือและเสรมิสรำ้งควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับ FLEGT VPA 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

งบประมาณไม่เกิน 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หกหม่ืนห้าพันดอลลาร์สหรัฐ) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :: 

1. ศูนย์ประสำนงำนในส่วนภมูิภำค 4 แห่ง ได้รับกำรพัฒนำควำมรูเ้ก่ียวกับกำรใชร้ะบบ

ลงทะเบยีนตน้ไมอ้ิเล็กทรอนิกส์ (e tree) เพื่อสนับสนนุกระบวนกำรแสดงควำมถูกต้องตำมกฎหมำย                    

งำนแหล่งปลูกต้นไม้ ตำมแนวทำงของขอ้กฎหมำยที่อยูใ่นนยิำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 4 คร้ัง 

(ท้องที ่รำชบุรี, ขอนแกน่, นครรำชสีมำ และ ลพบุร)ี 

2. นิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำย (Legality Definition: LD) ได้รับกำรร่วมมือจำกผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยีทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ประชุมหำรือจดัท ำนิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำยแล้วเสร็จ จ ำนวน 

1 ฉบับ แปลเป็นสองภำษำ (ไทยและอังกฤษ) พรอ้มที่จะใช้ด ำเนินกำรในขั้นต่อไปตำมแนวทำง 

3. มีกำรจัดท ำสิง่พิมพ์และสือ่ประชำสัมพนัธ์ ทั้งเว็บไซต ์1 เวบ็ไซต์ (www.tefso.org) อีเมล

ข่ำวสำรให้ผูเ้ก่ียวข้องจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 2 คร้ังต่อเดือน และจัดนิทรรศกำรในกำรประชุมต่ำงๆ รว่มประชุมกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง  

 
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 

(ราย) 

2558 2559 2560 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมกจิกรรมที่ได้รับกำร

สนับสนุนจำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับกำรบังคับใช้

กฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร 

FLEGT ของสหภำพยุโรป (Forest Law Enforcement, Governance 

and Trade: FLEGT) 

ระดับ 5 

 

ระดับ 5 

 

ระดับ 5 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

 

http://www.tefso.org/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

โดยที่ : 

 

ระดับ 1 : ด ำเนินกำรตำมกจิกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับ

กำรบังคับใชก้ฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT                      

ได้ไม่น้อยกวำ่ 80 % ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 2 : ด ำเนินกำรตำมกจิกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับ

กำรบังคับใชก้ฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT                      

ได้ไม่น้อยกวำ่ 85 % ของเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 3 : ด ำเนินกำรตำมกจิกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับ

กำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT                      

ได้ไม่น้อยกวำ่ 90 % ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 4 : ด ำเนินกำรตำมกจิกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับ

กำรบังคับใชก้ฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT                      

ได้ไม่น้อยกวำ่ 95 % ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ระดับ 5 : ด ำเนินกำรตำมกจิกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับ

กำรบังคับใชก้ฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT                      

ได้ไม่น้อยกวำ่ 100 % ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร             

ตำมกจิกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก 

FAO ในกระบวนกำร VPA เพื่อรองรับกำร

บังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และ

กำรค้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร FLEGT              

ของสหภำพยุโรป (Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade: FLEGT) 

 

10 ระดับ 5 5 0.50 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

กำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรเจรจำกำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหุน้ส่วนด้วยควำมสมัครใจ (Voluntary 

Partnership Agreement: VPA) ตำมแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำไม ้ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ( Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade: FLEGT) ระหว่ำงประเทศไทยกับสหภำพยุโรป เปน็เรื่องกำรร่วมมือกัน

ระหว่ำงประเทศไทยและสหภำพยุโรป เพือ่ด ำเนินส่งเสรมิกำรค้ำไม้ที่ได้มำอยำ่งถูกต้องตำมกฎหมำย กีดกันไม้

ที่ได้มำอยำ่งไม่ถูกต้องไมใ่ห้ถูกน ำเข้ำมำในตลำด นับเป็นเรือ่งดีเพรำะเป็นกำรป้องกนักำรบุกรุกท ำลำยป่ำ          

กำรลักลอบตดัไม้อยำ่งผดิกฎหมำยก็จะน้อยลง เพรำะไม้เถือ่นไมส่ำมำรถเขำ้มำในตลำดได้ กำรด ำเนินงำนเรื่อง 

VPA คณะรัฐมนตรมีอบหมำยให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมปำ่ไม้เป็นเจำ้ภำพ                  

ในกำรด ำเนินงำน พร้อมทัง้ใหก้รมป่ำไม้สรำ้งกำรมสี่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรด ำเนนิงำน จงึจ ำเป็นต้องมี

กำรจัดประชุมอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อสรำ้งควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัของผู้เกี่ยวขอ้งกอ่นที่จะมีกำรลงนำมใหส้ัตยำบนั 

กระบวนกำรทั้งหมดจะต้องจัดท ำระบบประกันควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของไมใ้นประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจได้วำ่

ไม้เถื่อนจะไม่เข้ำมำในตลำด และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจะไม่ถูกกระทบจำกกำรท ำกำรค้ำไม้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

1. ควำมเข้ำใจในเรื่องเก่ียวกบักฎหมำยป่ำไม้ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง แนวทำงปฏิบัตติ่ำงๆ จะท ำให้

งำนส ำเร็จได ้

2. ควำมรูค้วำมเข้ำใจดำ้นภำษำอังกฤษสนับสนนุกำรประสำนงำนกับสหภำพยุโรป  

                   3. ผู้เป็นตัวแทนภำคส่วนต่ำงๆ มีควำมเขำ้ใจในประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรค้ำไม้ที่ไดม้ำ             

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

1. ภำคเอกชนที่เขำ้ร่วมกระบวนกำร VPA ยังไมไ่ดม้ีกำรส่งออกไปยงัสหภำพยุโรปท ำให้

ผู้ประกอบกำรไม่ให้ควำมสนใจเรื่องกำรด ำเนนิกำรกระบวนกำร VPA มำกนัก และยังไม่มขี้อมูลเพยีงพอ   

2. ภำคประชำสังคมขำดควำมมั่นใจในกรมป่ำไม้ที่เป็นเจำ้ภำพเนื่องจำกมีนโยบำยเนน้หนัก               

ไปในกำรป้องกันปรำบปรำมไม่ช ำนำญเรื่องกำรเศรษฐกจิ 

ข้อเสนอแนะ :    1. ควรจะมีกำรส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรได้รับทรำบข้อมลูข่ำวสำรเรื่องกำรด ำเนินงำน

กระบวนกำร VPA อย่ำงต่อเนือ่งและทั่วถงึทุกประเภทธุรกิจเก่ียวกับกำรปำ่ไม้ 

    2. รัฐบำลต้องก ำหนดนโยบำยในกำรส่งกำรค้ำไม้ที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และมมีำตรกำร

ส่งเสรมิผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในกำรด ำเนินงำนธุรกิจเกี่ยวกับไม้ที่ไดม้ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย    

หลักฐานอ้างองิ : 1. โครงกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้ระบบขึน้ทะเบียนต้นไม้  

    2. เว็บไซต์ www.tefso.org 

    3. ภำพข่ำวจำกเว็บไซต์กรมป่ำไม ้เมื่อกำรประชุมที่เซ็นทรัลโดยมีปลดักระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธำน 

http://www.tefso.org/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ              

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

-ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม ้

นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก และนำงสำวปำณศิำ ณฏัฐภมูิ   

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำยธำดำ   สุวรรณวิมล และนำงสำวนศิำภัทร์  โต่นวธุ    

-ส่วนอนุญำตไม้และของปำ่ 

นำยธนกำญจน์ ศรสีมบูรณ ์และนำงหทัยรัตน์ ค ำปวน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5202                 

0 2561 4292-3 ต่อ 5248                

0 2579 2391 

ค าอธบิาย:  

 ตำมพระรำชบัญญัติระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผน่ดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติวำ่

“กำรบรหิำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกจิของรัฐควำมมีประสิทธิภำพ 

ควำมคุม้คำ่ในเชิงภำรกจิแห่งรัฐ กำรลดขัน้ตอนกำรปฏิบัตงิำน กำรลดภำรกิจและยุบเลกิหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น 

กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แกท่้องถิน่ กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีผูร้ับผดิชอบต่อผลของงำน” กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บรกิำรจึงเป็น

แนวทำงหนึ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบรหิำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำม

ควำมต้องกำรของประชำชน 

 ผู้รับบรกิำร หมำยถงึ ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง หรอืเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจำ้หนำ้ที่

ของสว่นรำชกำรผูใ้ห้บรกิำร) หรอืหน่วยงำนทัง้ภำครัฐและเอกชนที่มำรับบรกิำรจำกส่วนรำชกำร 

 พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรของส่วนรำชกำร โดยหน่วยงำนภำยใน

ส ำนักกำรอนุญำตเปน็ผู้ด ำเนนิกำรส ำรวจ 

 ประเด็นกำรส ำรวจประกอบดว้ยประเด็นส ำคัญๆ ดังนี ้

(1)  ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

(2)  ควำมพึงพอใจด้ำนเจำ้หน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

(3)  ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

(4)  ควำมพึงพอใจตอ่คุณภำพกำรให้บริกำร 

(5)  ควำมเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภำพกำรให้บริกำร 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๑๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

      กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิต

และบริกำรของกรมป่ำไม้ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ ช่วงเดือนธันวำคม 2559 

จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 979 รำย ครอบคลุมงำนบริกำร กำรสร้ำงเครอืข่ำย กำรอนุญำต 

กำรบริกำรตรวจรับรองชนิดไม้และคุณภำพไม้ กำรเผยแพร่ บริกำรข้อมูล สำรสนเทศและข่ำวสำร            

โดยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบริกำรต่อกำรอนุญำต ในกำร

อนุญำตอุตสำหกรรมไม้ กำรอนุญำตไม้และของป่ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรออกหนังสอืรับรองไม้ 

ผลติภัณฑไ์ม้และถ่ำนไม้ ในเขตกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค กำรอนุญำตน ำไม้หรอืของป่ำเคลื่อนที่ 

มีควำมพึงพอใจในภำพรวม ร้อยละ 87.00 แบ่งเป็น  

                ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรได้รับบริกำรด้ำนกำรอนุญำต

อุตสำหกรรมไม้ คิดเป็นร้อยละ 90 ด้ำนกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้ คิดเป็นร้อยละ 

85 ด้ำนกำรอนุญำตไม้และของป่ำ คิดเป็นรอ้ยละ 77.50  

                สรุปประเด็นที่ควรปรับปรุงในงำนบริกำรด้ำนกำรอนุญำตในภำพรวม 

                 1. ทบทวนแบบฟอร์ม และเอกสำรประกอบกำรยื่นขออนุญำตทั้งจ ำนวนและรูปแบบ 

ให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ตัดเอกสำรและกำรกรอกข้อมูลที่จ ำเป็น น ำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

มำพัฒนำ 

                 2. ปรับปรุงกระบวนกำร ขัน้ตอน เพื่อลดรอบเวลำในกำรขออนุญำต ลดขั้นตอนกำร

ตัดสนิใจ กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรรอคอยที่ไม่เกิดประโยชน์    
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอ้ยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร ระดับ 5 

99.61 

ระดับ 5 

99.52 

ระดับ 5 

87.00 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

รอ้ยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร 10 ระดับ 5 

87.00 

5 0.50 

 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

           ส่วนอนุญำตอตุสำหกรรมไม้ และส่วนอนุญำตไม้และของป่ำ รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมแบบส ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรด้ำนกำรอนุญำตอตุสำหกรรมไม้ และกำรอนุญำตไม้และของปำ่ ในเขตกรงุเทพมหำนคร 

ส่วนรับรองกำรปำ่ไม ้รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำร ด้ำนกำรออกหนังสือ

รับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม้และถ่ำนไม ้ในเขตกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

          กำรให้ควำมส ำคัญกับงำนบรกิำร เจำ้หนำ้ที่มีควำมเป็นมิตร สุภำพ ปฏิบัติงำนดว้ยควำมรวดเร็ว 

กระตือรอืรน้ ให้ค ำแนะน ำควำมรูท้ี่เป็นประโยชน์ มีควำมรูข้้อกฎหมำยและเทคนิค ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค

ไม่เลือกปฏิบัติ  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

           ผู้รับบรกิำรที่มำติดตอ่ที่ส ำนักกำรอนุญำต กรมปำ่ไม้ มีจ ำนวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นกำรยื่นค ำขอจำก

ส่วนภูมภิำค              

หลักฐานอ้างองิ :  

            รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

-ส่วนอ ำนวยกำร 

นำงสำวปฏมิำพร ผอ่งสุขสวสัดิ์ และนำงสำวพิมพ์นภิำ ระเรงิ 

-ส่วนอนุญำตใชป้ระโยชน์พืน้ที่ปำ่ไม้ 

นำงสำวฐติิพรรณ แตงหมี และนำงสำวชนำกำนต ์ ฉันสุมำกุล 

-ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ 

นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก และนำงสำวปำณศิำ ณฏัฐภมูิ   

-ส่วนอนุญำตเลื่อยโซย่นต์ 

นำยสุพจน ์  ภู่รัตนโอภำ และนำงชุติกำญจน์   สรรเสรญิ   

-ส่วนอนุญำตไม้และของปำ่ 

นำยธนกำญจน์ ศรสีมบูรณ์ และนำงหทยัรัตน ์ค ำปวน   

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำงสำวพธัญสรณ ์ แปน้ทอง  และนำงสำวอมรรตัน ์ ศรนีลิพนัธุ ์

    

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5216    

                      0 2561 4292-3 ต่อ 5207 

                      0 2561 4292-3 ต่อ 5202 

                      0 2561 4292-3 ต่อ 5206 

                      0 2579 2391 

                      0 2561 4292-3 ต่อ 5248    

   

ค าอธบิาย : 

 เป็นกำรวัดประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร รำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 96  

 ตัวชีว้ัดบังคับ ตำมมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที ่23 สิงหำคม 2559 เห็นชอบกับเรื่องมำตรกำรเพิ่มประสิทธภิำพ

กำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อยกว่ำ

รอ้ยละ 96 และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบกิจำ่ยเป็นรำยไตรมำส 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

สูตรการค านวณ : 

 

เงินงบประมำณรำยจำ่ยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 

ถงึเดือนกันยำยน 2560   X  100 

 

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

 

14,835,436.42x 100 = 91.84 

                                                         16,153,600 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  ส่วนอ ำนวยกำรรวบรวมข้อมูลกำรขอเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกส่วนกลำงและ

ส่วนภูมิภำค ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559-กันยำยน 2560 ซึ่งส ำนักกำรอนุญำตมีผลกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 

 

 

 

                              กิจกรรม/โครงการ 

 

ผลการเบิกจา่ย (บาท) 

แผน ผล   ร้อยละ 

1.กิจกรรมบรกิำรด้ำนกำรอนุญำต  7,937,400 7,137,504.02  89.92 

2.กจิกรรมด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซย่นต ์

พ.ศ. 2545 

882,200 

 

882,123.41  99.99 

3.โครงกำรส ำรวจ ตรวจสอบ จัดท ำขอ้มลูที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติและกำรบริกำร            

ด้ำนกำรอนุญำตในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 

4,000,000 3,728,175.85   93.20 

4.กจิกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้

และถ่ำนไม้ เพือ่สง่ออกไปนอกรำชอำณำจักร 

2,200,000 1,991,573.40   90.53 

5.กจิกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพือ่สนับสนนุ

กำรรับรองถิ่นก ำเนิด Rules of Origin (ROO) ตำมกฎ AEC 

1,134,000 1,096,059.74   96.65 

รวม 16,153,600 14,835,436.42  91.84 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงาน ปงีบประมาณ  พ.ศ. 

2558 2559 2560 

กำรเบกิจำ่ยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 95.06 95.69 91.84 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอ้ยละ 45 - รอ้ยละ 80 - รอ้ยละ 96 

 

หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นเกณฑ์จำกกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จึงก ำหนดให้รำยงำนผลตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนนระดับ 1 = เป้ำหมำยกำรรำยงำนผลรอบ 5 เดือน  

คะแนนระดับ 3 = เปำ้หมำยกำรรำยงำนผลรอบ 10 เดือน 

คะแนนระดับ 5 = เป้ำหมำยกำรรำยงำนผลรอบ 12 เดือน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได ้

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

กำรเบกิจำ่ยเงินงบประมำณรำยจ่ำย

ภำพรวม 

15 91.84 % 

 

4 0.60 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

           ส่วนอ ำนวยกำรรวบรวมข้อมูลกำรขอเบิกจำ่ยเงนิงบประมำณจำกส่วนกำรคลงั ส ำนักบริหำรกลำง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

            มีกำรแจ้งแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ยเงินให้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1-13                        

และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมส้ำขำทุกสำขำ ด ำเนินกำร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

         กำรรำยงำนไม่เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

หลักฐานอ้างองิ : 

          แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แบบ สงป.301) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของคา่เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน       

                ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม                   

                ของกรมป่าไม ้

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :                                                                  

-ส่วนอ ำนวยกำร      

นำงสำวปฏิมำพร ผ่องสุขสวัสดิ์ และส.ต.อ. หญิง ณัฐชยำ คมข ำ                        

-ส่วนอนุญำตใชป้ระโยชน์พืน้ที่ปำ่ไม้ 

นำงสำวนนทชำ  สังข์น้ ำมนต์ และนำงสำวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล  

-ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม ้

นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก และนำงสำวปำณศิำ ณฏัฐภมูิ   

-ส่วนอนุญำตเลื่อยโซย่นต ์

นำยสุพจน ์ภู่รัตนโอภำ และนำงสำวจินตนำ จันตะ๊ยอด      

-ส่วนอนุญำตไม้และของป่ำ 

นำยเอกทัช วรนธิิภัค และนำงมำรศรี แก้วปรำณี   

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำงสำวนศิำภัทร์  โต่นวธุ และนำงสำวอมรรัตน ์ ศรีนิลพนัธุ์       

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5216       

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5207 

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5202 

                     0 2561-4292-3  ต่อ 5678 

                     0 2579 2391 

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5248      

ค าอธบิาย : 

 กำรจัดท ำแผนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจรยิธรรม

ของกรมป่ำไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและแนวทำงของยุทธศำสตร์ชำติฯ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตส ำนึก

ของบุคลำกรกรมป่ำไม้ให้มีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรประสำนควำมร่วมมือกับ

เครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชน รวมถึงกำรพัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำนกำรสร้ำงกลไก

ทำงกฎหมำยที่มีควำมเข้มแข็ง และกำรสร้ำงบุคลำกรกรมป่ำไม้ที่มีประสิทธิภำพ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตารางสูตรการค านวณ : 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม                   

การทุจริตฯ (i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย                     

ถ่วงน้ าหนัก 

(Wi X SMi) 

1.สง่เสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 0.25 5 1.25 

2.สง่เสริมกำรใช้ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร

กรมป่ำไม้และประมวลจริยธรรมให้ประพฤติปฏิบัติตำม

ข้อบังคับฯและประมวลจรยิธรรมฯ 

0.25 5 1.25 

3.สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของทุกภำค สว่นในกำรติดตำม 

ตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ 

0.25 5 1.25 

4.สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 0.25 5 1.25 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

5.00 

 

โดยที่ : 

 W = น้ ำหนักควำมส ำคัญท่ีให้แต่ละเป้ำหมำยผลผลิตและผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำยกำรผลติเท่ำกับ 1.00 

 SM = ค่ำคะแนนท่ีได้ 

           i = ล ำดับท่ีของส ำนัก/กลุ่มท่ีด ำเนินกำรแผนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิ

คุ้มครองจริยธรรมของกรมป่ำไม้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักกำรอนุญำตได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติ ในกำรส่งเสรมิกำรด ำเนนิชีวติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสรมิกำรใช้

ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรกรมป่ำไม้และประมวลจรยิธรรมให้ประพฤติปฏบิัติตำมขอ้บังคับฯและ

ประมวลจรยิธรรมฯ ส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มของทุกภำค ส่วนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 

สรำ้งองค์ควำมรูใ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักบรหิำรกลำงทรำบ

ตำมก ำหนดเวลำ  
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ระดับควำมส ำเร็จของคำ่เฉลีย่ถว่งน้ ำหนักในกำรด ำเนิน

โครงกำร/กจิกรรมตำมแผนงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ทุจรติและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม

ของกรมป่ำไม ้

- 4 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได ้

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับควำมส ำเร็จของคำ่เฉลีย่ถว่ง

น้ ำหนักในกำรด ำเนินโครงกำร/

กจิกรรมตำมแผนงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม

ของกรมป่ำไม ้

5 ระดับ 5 5 0.25 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

             ส่วนอ ำนวยกำรรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลกำรด ำเนนิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

             ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     - 

หลักฐานอ้างองิ : 

 -รำยงำนแผนงำนปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรม 

ของกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 9      ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ 

                     ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :                                                                  

-ส่วนอ ำนวยกำร      

นำงสำวปฏิมำพร ผ่องสุขสวัสดิ์ และส.ต.อ. หญิง ณัฐชยำ คมข ำ                        

-ส่วนอนุญำตใชป้ระโยชน์พืน้ที่ปำ่ไม้ 

นำงสำวนนทชำ  สังขน์้ ำมนต ์และนำงสำวพิมพล์ภทัร เอีย่มธรกุล  

-ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ 

นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก และนำงสำวปำณศิำ ณฏัฐภมูิ   

-ส่วนอนุญำตเลื่อยโซย่นต ์

นำยสุพจน ์ภู่รัตนโอภำ และนำงสำวจินตนำ จันตะ๊ยอด      

-ส่วนอนุญำตไม้และของป่ำ 

นำยธนกำญจน์ ศรสีมบูรณ ์และนำงหทยัรัตน ์ค ำปวน   

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำงสำวนศิำภัทร์  โต่นวธุ และนำงสำวอมรรัตน ์ ศรีนิลพนัธุ์ 

       

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5216       

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5207 

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5202 

                     0 2561-4292-3  ต่อ 5678 

                     0 2579 2391 

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5248      

 

 ค าอธบิาย  : กำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมป่ำไม้ เป็นกำรสนองตอบแนวคิดของหลัก 

ธรรมำภิบำล โดยด ำเนินกำรภำยใต้กรอบแนวทำงที่ก ำหนดของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

2550 หมวด 4 หน้ำที่ของชนชำวไทยมำตรำที่ 74 และ 78 (4) (5)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตารางสูตรการค านวณ : 

 

ตัวชี้วัด 

(i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

(Wi X SMi) 

1.ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรกำรลดผลกระทบทำงลบ

ของส ำนัก 

0.20 5 1.00 

2.รอ้ยละของจ ำนวนกระดำษท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 

0.10 1 0.10 

3.ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร

ให้บรกิำร 

0.20 3 0.60 

4.ระดับควำมส ำเร็จของกำรสง่เสริมจรรยำข้ำรำชกำรของกรมป่ำไม้ 0.10 4 0.40 

5.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชีว้ัด ค่ำเป้ำหมำย 

จำกระดับองค์กรสู่ระดับส ำนัก และสู่บุคคล 

0.10 5 0.50 

6.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนสง่เสริมกำร

แลกเปล่ียนเรยีนรู้ 

0.20 5 1.00 

7.รอ้ยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 0.10 1 0.10 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้

เท่ากับ 

3.70 

 

โดยที่ : 

 W = น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ให้แต่ละเป้ำหมำยผลผลิตและผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำยกำร

ผลิตเท่ำกับ 1.00 

 SM = คำ่คะแนนที่ได้ 

 i = ล ำดับที่ของส ำนัก/กลุ่มที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย OG ของกรมป่ำไม้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๒๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ระดับควำมส ำเร็จของคำ่เฉลีย่ถว่งน้ ำหนัก

ในกำรด ำเนินกจิกรรม/ โครงกำรตำมนโยบำย

กำรก ำกับดูแลองคก์ำรที่ดีของกรมป่ำไม ้

ระดับ 5 4 3.70 

 

 

ผลการด าเนนิงาน : 

 

ส านัก/กลุ่มที่ด าเนินการตามนโยบาย OG ของกรมป่าไม้ (i) น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

        (Wi X SMi) 

1.ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรกำรลดผลกระทบทำงลบ

ของส ำนัก 

0.20 5 1.00 

2.รอ้ยละของจ ำนวนกระดำษท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 

0.10 1 0.10 

3.ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร

ให้บรกิำร 

0.20 3 0.60 

4.ระดับควำมส ำเร็จของกำรสง่เสริมจรรยำข้ำรำชกำรของกรมป่ำ

ไม้ 

0.10 4 0.40 

5.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชีว้ัด ค่ำ

เป้ำหมำย จำกระดับองค์กรสู่ระดับส ำนัก และสูบุ่คคล 

0.10 5 0.50 

6.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนสง่เสริมกำร

แลกเปล่ียนเรยีนรู้ 

0.20 5 1.00 

7.รอ้ยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 0.10 1 0.10 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้

เท่ากับ 

3.70 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๓๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนนที่

ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำ/โครงกำร/

กจิกรรม ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองคก์ำรที่ดี 

2.5 ระดับ 

3.70 

3.70 0.0925 

  

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ          

-ส ำนักกำรอนุญำตมคี ำสั่ง ที ่7/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรและ

คณะท ำงำนจดัท ำมำตรกำร/โครงกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลองคก์ำรที่ดี  

-มีกำรจัดประชุมชี้แจงในที่ประชุมประจ ำเดอืนของส ำนักกำรอนุญำต 

-กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองคก์ำรที่ดี 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญตอ่กำรด ำเนินกำร และได้รับควำมรว่มมือเป็นอยำ่งดีจำกผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   -  

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปตี่อไป :  - 

 

หลักฐานอ้างองิ :  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิกำร 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๓๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ 

                 ที่ส าคัญ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :                                            

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรอนุญำต         

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :                                                                  

-ส่วนอ ำนวยกำร      

นำงสำวปฏิมำพร ผ่องสุขสวัสดิ์ และส.ต.อ. หญิง ณัฐชยำ คมข ำ                        

-ส่วนอนุญำตใชป้ระโยชน์พืน้ที่ปำ่ไม้ 

นำงสำวนนทชำ  สังขน์้ ำมนต ์และนำงสำวพิมพล์ภทัร เอีย่มธรกุล  

-ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม ้

นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก และนำงสำวปำณศิำ ณฏัฐภมูิ   

-ส่วนอนุญำตเลื่อยโซย่นต ์

นำยสุพจน ์ภู่รัตนโอภำ และนำงสำวจินตนำ จันตะ๊ยอด      

-ส่วนอนุญำตไม้และของป่ำ 

นำยธนกำญจน์ ศรสีมบูรณ ์และนำงหทยัรัตน ์ค ำปวน   

-ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้

นำงสำวนศิำภัทร์  โต่นวธุ และนำงสำวอมรรัตน ์ ศรีนิลพนัธุ์ 

       

เบอร์ติดต่อ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209 เบอร์ติดต่อ :    0 2561 4292-3 ต่อ 5216       

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5207 

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5202 

                     0 2561-4292-3  ต่อ 5678 

                     0 2579 2391 

                     0 2561 4292-3 ต่อ 5248      

 

ค าอธ 

ค าอธบิาย :  วัดผลส ำเร็จของตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำร

สนับสนุนที่ส ำคัญ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๓๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตารางการค านวณ : 

 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ 

(i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย           

ถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 

ตัวชีว้ัดที่ 1 รอ้ยละของใบอนญุำตที่เกนิจำกระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

0.20 5 1.00 

ตัวชีว้ัดที่ 2 จ ำนวนคร้ังของควำมผิดพลำดที่เกดิจำก

กำรออกใบอนญุำต 

0.20 5 1.00 

ตัวชีว้ัดที่ 3 รอ้ยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร 0.20 5 1.00 

ตัวชีว้ัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรอนุญำต

เลื่อยโซย่นต ์

0.20 5 1.00 

ตัวชีว้ัดที่ 5 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรออก

หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพือ่ส่งออก

ไปนอกรำชอำณำจักร 

0.20 5 1.00 

รวม 1.00 คะแนนรวม 5.00 

โดยที่ : 

 W = น้ ำหนักควำมส ำคัญทีใ่หแ้ต่ละเป้ำหมำยผลผลิตและผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำยกำรผลิต

เท่ำกับ 1 

 SM = คำ่คะแนนที่ได้ 

 i = ล ำดับที่ของตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 (Wi x SMi) = 1  (Wi x SMi) = 2  (Wi x SMi) = 3  (Wi x SMi) = 4  (Wi x SMi) = 5 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

ส ำนักกำรอนุญำต ๓๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 10 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักกำรอนุญำตด ำเนินกำรวัดผลส ำเร็จของตัวชีว้ัด

ที่ส ำคัญของกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ ในกำรอนุมัติ กำรอนุญำต กำรออกหนังสือรับรอง โดยมีกำรวัดร้อยละ

ของใบอนุญำตที่เกินจำกระยะเวลำที่ก ำหนด  จ ำนวนครั้งของควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรออกใบอนุญำต               

รอ้ยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรอนุญำตเลื่อยโซย่นต์  

และระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออก              

ไปนอกรำชอำณำจักร  
 

กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ระดับควำมส ำเร็จของคำ่เฉลีย่ถว่งน้ ำหนักในกำรบรรลุ

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดของกระบวนกำรที่ส ำคัญ 

- - 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได ้

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับควำมส ำเร็จของคำ่เฉลีย่ถว่ง

น้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชีว้ัด

ของกระบวนกำรที่ส ำคัญ 

2.5 ระดับ 5 5 0.125 

 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 

             ส่วนอ ำนวยกำรรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลกำรด ำเนนิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

             ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

             - 

หลักฐานอ้างองิ : 

            รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ตำมเอกสำรแนบ 
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