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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท               
เป็นพื้นที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ส านักการอนุญาต 

 

วิสัยทัศน์ 

 ให้บริการด้านการอนุญาต และพัฒนาการบริการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้                   
เพ่ือประโยชน์สูงสุด 

 

พันธกิจ 

 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเพื่อก าหนดแนวทางด้านการอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลด้านการอนุญาต 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การท าไม้ 
การเก็บหาของป่า อุตสาหกรรมไม้ การอนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม ้
และถ่านไม้ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ควบคุม ก ากับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน                      
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือการปลูกสร้างสวนป่า และการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐ                           
ในพ้ืนที่ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาการให้บริการ และการอนุญาตใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด               
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ตัวชี้วัดส านักการอนุญาต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 

 สรุปตัวชี้วัดของส านักการอนุญาต หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

   1.1 ความส าเรจ็ของการบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้                  
และการอนญุาตไม้และของป่า 

-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้

-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 

   1.2 ความส าเรจ็ของการบริการด้านเลื่อยโซย่นต ์ -ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์

   1.3 ความส าเรจ็ของการอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ -ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยทุธศาสตร์ แนวทางปฏริูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รบั
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 

   2.1 ร้อยละของการปรับปรุงคูม่ือส าหรบัประชาชน -ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์

-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 

-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้

   2.2 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 

-ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์

-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 

-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้

องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุม่จังหวัด (Area Base) 

   ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบนี ้  

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงานฯ (Innovation Base) 

   4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -ส่วนอ านวยการ 

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

   5.1 ความส าเรจ็ของการด าเนนิการจัดท าแผนปฏริูประบบการอนุญาต -ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์

-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 

-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 
  1.1 ความส าเร็จของการบรกิารด้านอุตสาหกรรมไม้ 

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ และการอนุญาตไม้และ
ของป่า 

18,572 
ราย 

 

16,332 
ราย 

 

16,983  
ราย 

 

17,000                
ราย 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

8,000 ราย 17,000 ราย 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61            17,000 ราย 
             

ค าอธิบาย: 
 
 

- พิจารณาจากจ านวนประชาชนท่ีได้รับการบริการด้านอตุสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ และการอนุญาตไม้และของป่า ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ี 
17,000 ราย                                                  

- ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย (แบบ สงป.302) จากกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1. การบริการดา้นการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
    ๑.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 
    ๑.๒ การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐฯ์ 
    ๑.๓ การประทับตราหนังสือก ากับไม้แปรรูปและหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 
    ๑.๔ การตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 
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2. การบริการดา้นการอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
    ๒.๑ ตรวจสอบการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามวัตถุประสงคต์่างๆ 
    ๒.๒ ตรวจสอบเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
    ๒.๓ การออกหลักฐานการอนญุาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม ้
3. การบริการดา้นการอนุญาตไมแ้ละของป่า 
 3.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
 3.2 ออกหลักฐานการขออนุญาตท าไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
 3.3 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า 
 3.4 ออกหลักฐานการอนุญาตท าไม้สักและไม้ยางในพื้นที่ป่า 
 3.5 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 3.6 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง  
 3.7 ออกหลักฐานการอนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง  
 3.8 ตรวจตดิตามการขออนุญาต และการอนญุาตเก็บหาของป่า  
 3.9 ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม  

 3.10 ออกหลักฐานการอนุญาตคา้ของป่าหวงห้าม 
เงื่อนไข: -  

 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : -ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  1.2 ความส าเร็จของการบรกิารด้านเลื่อยโซ่
ยนต์ 

19,290 
ราย/19,827 

เครื่อง  

7,900  ราย/
10,697 
เครื่อง  

6,550 ราย/              
24,960 เครื่อง 

10,000 ราย/                
12,300 เครื่อง 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

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

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61            
10,000 ราย/12,300 

เครื่อง 
             

ค าอธิบาย: 
 
 

- พิจารณาจากจ านวนประชาชนท่ีได้รับการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์ เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ี 10,000 ราย/12,300 เครือ่ง  
- ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย (แบบ สงป.302) จากกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

การบริการด้านการอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์
1. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้มี ผลติ ให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 
2. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 
3. ตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
4. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนตเ์ป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 
5. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซย่นต์ 
6. ออกหนังสืออนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนท่ีที่ได้รับอนญุาตเป็นการชั่วคราว 
7. ตรวจสอบท าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์และท าหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ 
8. ตรวจสอบการปฏิบัตติามเงื่อนไขการอนุญาตของผู้ขออนุญาต ตามพระราชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
9. ตรวจสอบจัดท าทะเบียนพิจารณาออกหนังสือรับรองการมอบเลือ่ยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรอืศาลสั่งริบ 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  1.3 ความส าเร็จของการอนุญาตให้ผู้ยากไร้                 
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- - 24 ค าขอ 
(68.57 %) 

ร้อยละ 80  
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61            ร้อยละ 80 
             

ค าอธิบาย: 
 
 

-พิจารณาจากร้อยละของจ านวนค าขออนุญาตจากจังหวัด ตามทะเบยีนลงรับของกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 ท่ีไดร้ับการอนุญาตให้ผู้ยากไร้                    
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ                                                                                                                                                                                    
•  การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ เพื่อจัดหาที่ดินใหร้าษฎรผู้ยากไร้ ในส่วนของส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 1.จังหวัดและส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งเรื่องราวค าขออนุญาตพร้อมความเห็นมาให้กรมปา่ไม้พิจารณา 
 2. กรมป่าไม้ (โดยส านักการอนุญาต) ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 3. เสนอเรื่องราวค าขอให้คณะอนกุรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 13/1 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 และการขออนุญาตและการอนุญาตบ ารุงป่าหรือปลูกสรา้งสวนป่าหรือ               
ไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม ตามมาตรา 20 เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวค าขออนุญาต พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ 
 4. เสนอเรื่องราวค าขอให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อโปรดพจิารณาให้ความเห็นชอบตามความในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไ้ขโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญัตปิ่าสงวนแหง่ชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
 5. กรมป่าไม้ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่า่ไม้ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ  
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  2.1 ร้อยละของการปรับปรุงคู่มอืส าหรับประชาชน - - - ร้อยละ 80  
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             
             

ค าอธิบาย: 
 
 

 เป็นการวัดผลร้อยละของการด าเนินงานในการปรับปรุงคู่มือส าหรบัประชาชนของส านักการอนุญาต จ านวน 30 คู่มือ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่าอ่าน เข้าใจง่าย  

เงื่อนไข: - 
 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : -ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์
-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 
-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  2.2 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

- - - ร้อยละ 
100 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             
             

ค าอธิบาย: 
 
 

 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส านักการอนุญาตในการเผยแพร่เกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตด้านป่าไม้ ภายใต้ภารกิจของส านักการอนุญาต เปรียบเทียบกับ
แผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนของกรมป่าไม ้

 
เงื่อนไข: - 

 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : -ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์

-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 
-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

       กรมป่าไม้ไม่มีตัวชี้วัด
ในองค์ประกอบนี้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             
             

ค าอธิบาย: 
 
 

 
 
 

เงื่อนไข:  
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  
 

 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

   การสั่งซื้อกระดาษของ
ส านักการอนุญาต 
ลดลงร้อยละ 10 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ                            
ของส านักการอนุญาต ลดลงร้อยละ 5 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ                            
ของส านักการอนุญาต ลดลงร้อยละ 10 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             
             

ค าอธิบาย: 
 
 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวทางตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด กรมป่าไม้จึงได้จัดท าแผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ           
ลดกระดาษท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์
 

เงื่อนไข: การรายงานผลการลดกระดาษใหร้ายงานงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ลดลง (เฉพาะเดือนที่มีการจดัซื้อกระดาษ) 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนอ านวยการ ส านักการอนุญาต 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

13 
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 29 มิถนุายน 2560 

 

5.1 ความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูประบบการอนุญาต 

- - - - - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายใน 
วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

จัดส่งแผนการปฏริูปองค์การที่ไดป้รับปรุงตามข้อสังเกต/ 
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 

ค าอธิบาย 1.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคดิและวิธีการท างานใหม่เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นทีเ่ชื่อถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน                
ได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) การท างาน 
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การทีม่ีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏริูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายทีส่ าคญัประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government 
Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากขึ้น มกีารผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจดัท าแผนปฏิรูปองคก์าร 
ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านทีส่ าคัญ คือ 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหส้อดรับกับบทบาทภารกิจใหม ่
     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform  
     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบตัิงานในรูปแบบใหม่ 
     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรบักับการปรับบทบาทภารกิจและการปฏิบัติงานในรปูแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  

3.  การจัดท าแผนปฏริูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวช้ีวัดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
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 ส่วนที่ 1 บทวิเคราะหภ์าพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะหค์วามส าคญัการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายที่ส าคญัของประเทศ การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพรอ้ม 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวเิคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคตโดยการก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model 
และการปรับบทบาทไปสู ่Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวเิคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันท้ังส่วนภารกจิหลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core function)  
เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โดยมเีปา้หมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ท้ังในส่วนโครงสร้างหนว่ยงานท่ีมีความกระชับคล่องตัว 
ต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานท่ีใช้ digital platform เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลีย่นกฎหมายให้เอื้อต่อสภาพ               
การท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดจิทิัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบคุลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรปูแบบการท างานใหม่ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจหน้าที่และอ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้น 
 
รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสุด ที่ 1200/ว 24 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้
กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรฐัมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 

การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรปูองค์การทั้ง 2 ส่วนคือ 
1. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกกรมในสังกัดกระทรวงด าเนินการร่วมกัน) 
2. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรมโดยพจิารณาผลการด าเนนิงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแตล่ะรอบการประเมิน ดังนี้ 
 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าตาม

แผนปฏิรปูองค์การ 
1.  ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่ปรับตามข้อสังเกต

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100%  
(กรณีที่ไม่มีการแกไ้ขในรอบการประเมินท่ี 2 จะถือว่าผ่านการ
ประเมินตามตัวช้ีวัดนี้) 

2.  แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดบักรม 

แผนปฏิรูปองค์การระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าตาม
แผนปฏิรปูองค์การ 
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กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง 
การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏริูปองค์การเทียบกับค่าเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้ในแตล่ะรอบการประเมนิ ดังนี้ 

 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรูปองค์การระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าตาม

แผนปฏิรปูองค์การ 
1. ความครบถ้วนของแผนปฏริูปองคก์ารที่ปรับตามข้อสังเกต

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีทีไ่ม่มีการแก้ไขในรอบการ
ประเมินท่ี 2 จะถือว่าผ่านการประเมินตามตัวช้ีวัดนี้) 

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดบักรม  

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : -ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์
-ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 
-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
-ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม ้
ด าเนินการรายงานผ่านกลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

 


