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สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักการอนุญาต 
 

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

องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบ 6 เดอืน 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรฐัมนตรี 
(Functional Base) 

1.1 ความส าเร็จของการบริการด้านอุตสาหกรรมไม้                       

การใช้ประโยชนพ์ื้นท่ีป่าไม้ และการอนุญาตไมแ้ละของป่า 

8,000 ราย 5,732 ราย   

1.2 ความส าเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์ 5,000 ราย/6,000 เคร่ือง 1,416 ราย/1,992 เคร่ือง   

1.3 ความส าเร็จของการอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี

ป่าสงวนแห่งชาติ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.75   

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

(Agenda Base) 

2.1 รอ้ยละของการปรับปรุงคู่มอืส าหรับประชาชน ร้อยละ 40 ร้อยละ 63   

2.2 รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรู้                    

ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
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องค์ประกอบ 

การประเมนิ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

รอบ 6 เดอืน 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ินฯ (Area 

Base) (ถา้ไมม่ภีารกจินี้ 

ไม่ต้องประเมนิ) 

   ไมม่ตีัวช้ีวัดในองคป์ระกอบน้ี 
    

องค์ประกอบที่ 4 

ประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน ปริมาณการสั่งซือ้กระดาษ                     

ของส านักการอนุญาต ลดลงร้อยละ 5 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                         

ส านักการอนุญาต  

ยังไม่มีการส่ังซื้อกระดาษ 

  

องค์ประกอบที่ 5 

ศักยภาพในการเป็นส่วน

ราชการที่มคีวามส าคญั

เชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential Base) 

5.1 ความส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าแผนปฏรูิประบบ                 

การอนุญาต 

จัดส่งแผนปฏรูิปองคก์ารภายใน             

วันท่ี 31 มนีาคม 2561 

รายงานการจัดท าแผนปฏรูิประบบ               

การอนุญาต ตามหนังสอืส านักการอนุญาต 

ท่ี ทส 1602.4/310 ลงวันท่ี 29 

มกราคม 2561 และปรับแก้เมือ่วันท่ี 

10 เมษายน 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ความส าเร็จของการบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ การใชป้ระโยชน์พืน้ที่ป่าไม้ และการอนุญาตไม้ 

                     และของป่า 

ค าอธิบาย :  
- พจิารณาจากจ านวนประชาชนท่ีได้รับการบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ การใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีป่าไม ้และการอนุญาตไมแ้ละของป่า                       

ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ี 17,000 ราย                                                  

- ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานแผน/ผลการใชจ้่ายงบประมาณ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย (แบบ สงป.302)                  

จากกจิกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การบริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

    ๑.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้โรงค้าไมแ้ปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 

    ๑.๒ การออกใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้โรงค้าไมแ้ปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 

    ๑.๓ การประทับตราหนังสอืก ากับไม้แปรรูปและหนังสอืก ากบัสิ่งประดิษฐ์ฯ 

    ๑.๔ การตรวจสอบกิจการอตุสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

2. การบริการด้านการอนุญาตใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีป่าไม ้

    ๒.๑ ตรวจสอบการขอใชพ้ื้นท่ีป่าไม้ ตามวัตถุประสงค์ตา่งๆ 

    ๒.๒ ตรวจสอบเงื่อนไขการขอใชพ้ื้นท่ีป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  

          พ.ศ.2507 

    ๒.๓ การออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชนใ์นเขตพื้นท่ีป่าไม้ 

3. การบริการด้านการอนุญาตไมแ้ละของป่า 

 3.๑ ตรวจสอบการขออนุญาตท าไมส้ัก ไมย้าง ไมพ้ะยูง ไมช้งิชันฯ ในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

 3.2 ออกหลักฐานการขออนุญาตท าไมส้ัก ไมย้าง ไมพ้ะยูง ไมช้งิชันฯ ในท่ีดนิกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

 3.3 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไมส้ักและไมย้างในพื้นท่ีป่า 

 3.4 ออกหลักฐานการอนุญาตท าไมส้ักและไมย้างในพื้นท่ีป่า 

 3.5 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

 3.6 ตรวจสอบการขออนุญาตท าไมใ้นเขตทางหลวง  

 3.7 ออกหลักฐานการอนุญาตท าไมใ้นเขตทางหลวง  

 3.8 ตรวจติดตามการขออนุญาต และการอนุญาตเก็บหาของป่า  

 3.9 ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของป่าหวงหา้ม  

                 3.10 ออกหลกัฐานการอนุญาตค้าของป่าหวงหา้ม 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

8,000 ราย 17,000 ราย 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการบริการด้าน

อุตสาหกรรมไม้ การใชป้ระโยชน์

พืน้ที่ป่าไม้ และการอนุญาตไม้

และของป่า 

8,000 ราย 5,732 ราย   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

         ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบรายงานแผน/ผลการใช้จา่ยงบประมาณ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย 

(แบบ สงป.302) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ปา่ไม้ 

และการอนุญาตไม้และของปา่ ในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

         มีการแจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินใหทุ้กส่วนในส านักการอนุญาต ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้                 

ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขา ทราบและด าเนินการตามแผน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         ไม่ได้รับการประสานจากจังหวัด (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ในการตรวจสอบรว่มกับ

ศูนย์ปา่ไม้จงัหวัด หรอืส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามกจิกรรมเกี่ยวกับงานอนุญาต /ขาดรายงานการอนุญาต

อุตสาหกรรมไม ้การอนญุาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม ้และการอนุญาตไม้และของป่า ในส่วนภูมิภาค จากส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม ้และส านักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าขา 

หลักฐานอ้างอิง : 

แบบรายงานผลการปฏิบตัิงานและการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป.301) 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 ความส าเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์ 

 

ค าอธิบาย :  
- พจิารณาจากจ านวนประชาชนท่ีได้รับการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต ์เทียบกับเปา้หมายท่ีก าหนด ซึ่งในปี พ.ศ.2561                   

ก าหนดเป้าหมายไวท่ี้ 10,000 ราย/12,300 เครื่อง  

- ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย (แบบ สงป.302) 

จากกจิกรรมหลัก ดังนี้ 

การบริการด้านการอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์

1. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ม ีผลิต ให้น าเขา้เลื่อยโซ่ยนต์ 

2. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนตใ์ห้มีก าลงัเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 

3. ตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตตา่งๆ ตามพระราชบัญญัตเิลื่อยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545 

4. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนตเ์ป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง 

5. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีให้มหีรือใชเ้ลื่อยโซ่ยนต์ 

6. ออกหนังสอือนุญาตให้น าเลือ่ยโซ่ยนตอ์อกใชน้อกพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

7. ตรวจสอบท าเคร่ืองหมายเลื่อยโซ่ยนตแ์ละท าหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ 

8. ตรวจสอบการปฏิบัตติามเงื่อนไขการอนุญาตของผู้ขออนุญาต ตามพระราชบัญญัตเิลื่อยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545 

                       9. ตรวจสอบจัดท าทะเบียนพจิารณาออกหนังสอืรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

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



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 6 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการบริการด้าน

เลื่อยโซ่ยนต์ 

5,000 ราย/

6,000 เครื่อง 

1,416 ราย/               

1,992 เครื่อง 

 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

         ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาต เก็บข้อมูลทั้งสว่นกลางและส่วนภูมิภาค (รายงานจาก

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

          -งบประมาณกิจกรรมด าเนนิการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต ์พ.ศ. 2545 

          -พระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ. 2545 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

         ไมไ่ด้รับการรายงานการอนุญาตจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวดั 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

          แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป.301) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 7 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 ความส าเร็จของการอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ค าอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของจ านวนค าขออนุญาตจากจังหวดั ตามทะเบียนลงรับของกรมป่าไม ้ตัง้แต่วันที ่1 

ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับการอนุญาตให้ผูย้ากไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ                                                                                                                                                                                    

•  การพจิารณาการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อจดัหาทีด่ินใหร้าษฎรผูย้ากไร ้ในส่วนของ                                 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1.จังหวัดและส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ทอ้งที ่สง่เรื่องราวค าขออนุญาตพรอ้มความเหน็มาให้กรมป่าไม้

พิจารณา 

 2. กรมป่าไม้ (โดยส านักการอนุญาต) ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและมติคณะรัฐมนตร ี               

ที่เกี่ยวข้อง 

 3. เสนอเรื่องราวค าขอให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุญาตให้ใชพ้ืน้ที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

ของส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 13/1 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรอือยู่อาศัย

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 และการขออนุญาตและการอนุญาตบ ารุงปา่หรือปลูกสร้างสวนปา่หรอืไม้ยนืต้น                

ในเขตป่าเสื่อมโทรม ตามมาตรา 20 เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวค าขออนุญาต พร้อมให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพจิารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 

 4. เสนอเรื่องราวค าขอให้คณะกรรมการพจิารณาการใช้ประโยชนใ์นเขตปา่สงวนแห่งชาตเิพื่อโปรดพิจารณา              

ให้ความเหน็ชอบตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขโดยมาตรา 9                    

แห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 

 5. กรมป่าไม ้ออกหนงัสืออนญุาตให้เข้าท าประโยชนห์รอือยู่อาศยัภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ แจ้งจงัหวดัและ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 ตามทะเบียนลงรับของกรมปา่ไม ้ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561 กรมป่าไม้รับค าขออนุญาต                     

ให้ผู้ยากไรใ้ช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ จ านวน 16 ค าขอ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ผูย้ากไรใ้ช้ประโยชนใ์น

พืน้ที่ปา่สงวนแหง่ชาติ จ านวน 7 ค าขอ  

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการอนุญาตให้ผู้

ยากไร้ใช้ประโยชนใ์นพืน้ที่ป่า

สงวนแห่งชาติ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.75   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลการพิจารณาอนุญาตจากจ านวนค าขออนุญาตจากจังหวัดและส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ตามทะเบียนลงรับของกรมป่าไม้ ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

          

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

มีการประสานงานภายในระหว่างหนว่ยงานท าให้ลดระยะเวลาในการท างาน 

          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

  ขอบเขตแนวพืน้ที่ไม่แน่ชัดและมีช่วงรอรวบรวมเอกสารให้ครบตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  

 

หลักฐานอ้างอิง : 

แบบรายงานผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรอือยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 ร้อยละของการปรับปรุงคูม่อืส าหรับประชาชน 

ค าอธิบาย :  

เป็นการวัดผลร้อยละของการด าเนินงานในการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนของส านักการอนุญาต                         

จ านวน 30 คู่มือ ให้อยู่ในรูปแบบที่นา่อ่าน เข้าใจง่าย 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของการปรับปรุงคูม่ือ

ส าหรับประชาชน 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 63   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส านักการอนุญาตด าเนินการปรับปรุงคูม่อืส าหรับประชาชนของส านักการอนุญาต จ านวน 19 คูม่ือ จากจ านวน

ทั้งหมด 30 คู่มือ ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าอ่าน เข้าใจง่าย เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ เว็บไซต์ของส านักการอนุญาต 

และเว็บไซต์ของแต่ละส่วนในส านักการอนุญาต พรอ้มทั้งเผยแพร่ ณ จุดที่ให้บริการ          

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ได้รับความรว่มมอืจากเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงาน รวมถึงได้รับค าแนะน าในการด าเนินการจาก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

บางกระบวนงานอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ คูม่อืจึงยังตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง  

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



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.2 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 

ค าอธิบาย :  

         เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส านักการอนุญาตในการเผยแพรเ่กี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติ

อนุญาตด้านป่าไม้ ภายใต้ภารกิจของส านักการอนุญาต เปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนโดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ        

ตามแผนของกรมป่าไม้ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละการด าเนินการ                         

ตามแผนการสร้างความรู ้             

ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

-มีการก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก                     

  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-เผยแพร่คู่มอืประชาชนทางเว็บไซต์ศูนย์รวมขอ้มูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th 

-เผยแพร่คู่มอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th 

-เผยแพร่คู่มอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของส านักการอนุญาต   

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

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

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

-เผยแพร่คู่มอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของสว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้   

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

-เผยแพร่คู่มอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของสว่นอนุญาตไม้และของป่า  

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

-เผยแพร่คู่มอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของสว่นอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้   

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

-เผยแพรคู่่มอืประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของสว่นอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  

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

-จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้                            

  อาคารเทียมคมกฤส ช้ัน 1 

-การจัดบอร์ดเคลื่อนทีป่ระชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ         

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :         

    ได้รับความรว่มมอืจากเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบในแต่ละกระบวนงาน รวมถึงได้รับค าแนะน าในการด าเนินการ

จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

    บางกระบวนงานอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ คูม่อืจงึยังต้องมกีารเปลี่ยนแปลง  

หลักฐานอ้างอิง :  

- www.info.go.th 

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

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

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

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

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

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

-บอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้                            

  อาคารเทียมคมกฤส ช้ัน 1 

-บอร์ดเคลื่อนทีป่ระชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ      

http://new.forest.go.th/goods
http://new.forest.go.th/chainsaw
http://www.info.go.th/
http://www.forest.go.th/
http://new.forest.go.th/permission
http://new.forest.go.th/goods
http://new.forest.go.th/chainsaw
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย :  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวทางตัวชี้วัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด กรมป่าไม้จึงได้จัดท าแผน                 

การลดกระดาษของกรมป่าไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการลดกระดาษท่ีมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค ์

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ                             
ของส านักการอนุญาต ลดลงรอ้ยละ 5 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ                            
ของส านักการอนุญาต ลดลงรอ้ยละ 10 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพ                      

ในการปฏบัิตงิาน                                      

(การลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ) 

ปริมาณการสั่งซือ้กระดาษ                             

ของส านักการอนุญาต 

ลดลงร้อยละ 5 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักการอนุญาต                       

ยังไม่มีการส่ังซื้อกระดาษ 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูลการซื้อกระดาษของส านักการอนุญาต                     

ผ่านการรายงานผลการสั่งซือ้กระดาษในระบบออนไลน ์โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มยีอดการสั่งซื้อกระดาษ 231,396.06 

บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดเป้าหมายการซือ้กระดาษ ลดลงร้อยละ 10 (208,256.45 บาท)          

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏบัิตงิาน เช่น การแจ้งเวยีนหนังสือโดยให้สแกน QR Code 

การสง่เอกสารประกอบการประชมุผ่านไลน ์การส่งเอกสารทางอเีมลล์ ตลอดจนการน ากระดาษเสียหนา้เดียวมาใชง้าน          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : บางกิจกรรมมกีารประชุมบ่อยคร้ังและจ าเป็นต้องใชเ้อกสารประกอบการประชุมเพื่อใชใ้นการ
พจิารณา 

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการสั่งซื้อกระดาษในระบบออนไลน ์
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 5.1 ความส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าแผนปฏิรูประบบการอนุญาต 

ค าอธิบาย :  
1.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการท่ีมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหมเ่พื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถ

เป็นท่ีเชื่อถือไวว้างใจและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได้อยา่งแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยการท างานของภาครัฐ

ตอ้งมุ่งสูก่ารเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) การท างานที่ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-

Centric Government) และการเป็นองค์การท่ีมีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏรูิประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่

รัฐบาลท่ีคลอ่งตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคลอ่งตัวกระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกจิ  

ท่ีไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้สว่นราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองคก์าร ทบทวนบทบาทภารกิจของหนว่ยงาน               

ใน 4 ด้านท่ีส าคัญ คือ 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหนว่ยงานให้สอดรับกบับทบาทภารกิจใหม่ 

     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้งา่ย สะดวก ลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายและตอบโจทย์ประชาชน 

         ผู้ใชบ้ริการบน Digital Platform  

     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อตอ่การปฏบัิตงิานในรูปแบบใหม่ 

     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและการปฏบัิติงานในรูปแบบใหม่ 

        โดยใช ้Digital Platform  

3.  การจัดท าแผนปฏรูิปองคก์าร (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทวเิคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกจิของกระทรวงกับนโยบายท่ีส าคัญ

ของประเทศ การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง 

การวเิคราะห์ขดีความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพร้อม เพือ่ขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์

บทบาทหน้าท่ีและภารกจิของกระทรวงในอนาคตโดยการก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model 

และการปรับบทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันท้ังส่วนภารกิจหลัก (Core function) 

และภารกิจรอง (Non-core function) เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โดยมีเป้าหมายหลัก               

ให้หนว่ยงานรัฐมีความคล่องตัว ทัง้ในสว่นโครงสร้างหนว่ยงานท่ีมีความกระชับคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการ

ท างานท่ีใช ้digital platform เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผู้ใชบ้ริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมาย   

ให้เอื้อต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับตอ่การท างานในบทบาท

ภารกิจและรูปแบบการท างานใหมข่องหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วสิัยทัศน ์พันธกิจหนา้ท่ีและอ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์

กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้น 

รายละเอยีดตามหนังสอืส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสุด ที่ 1200/ว 24 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักการอนุญาต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561   

( ............ ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ความครบถ้วนของขอ้มูลท่ีก าหนด                      

ให้จัดท าตามแผนปฏรูิปองคก์าร 

1. ความครบถ้วนของแผนปฏรูิปองคก์ารท่ีปรับตามขอ้สังเกต

ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ100% (กรณท่ีีไม่มกีารแกไ้ข  

ในรอบการประเมินท่ี 2 จะถือวา่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 

2. แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) ท่ีจะด าเนินการในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของสว่นราชการระดับกรม 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จของการ

ด าเนนิการจัดท าแผน

ปฏรูิประบบการอนุญาต 

ความครบถ้วนของขอ้มูล  

ท่ีก าหนดให้จัดท าตามแผน

ปฏรูิปองคก์าร 

รายงานการจัดท าแผนปฏรูิประบบ               

การอนุญาต ตามหนังสือส านักการอนุญาต 

ท่ี ทส 1602.4/310 ลงวันท่ี 29 

มกราคม 2561 และปรับแก้เมือ่วันท่ี 

10 เมษายน 2561 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

        ด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูประบบการอนุญาต จากการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิรูปกรมป่าไม้              

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 

อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะท างานจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้ 

(ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3031/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560          

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

         ผูบ้ริหารให้ความส าคัญในการปฏิรูประบบการอนุญาต          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

        - 

หลักฐานอ้างอิง :  

         รายงานการจัดท าแผนปฏิรูประบบการอนุญาต ตามหนังสือส านักการอนุญาต ที่ ทส 1602.4/310                

ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 และปรับแก้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

 


