
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



ระเบียบวาระการประชุม 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

ณ ห้องผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

  2.1 ค ำสั่งส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ ที ่3/2556 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2556         

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  

 2.2 กำรจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมรองรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของ

ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.2.1 กำรประหยัดพลังงำน 

2.2.2 กำรประหยัดปริมำณกำรใช้กระดำษ 

2.2.3 กำรวัดควำมพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผูร้ับบริกำร 

2.2.4  กำรจัดกำรควำมรู้ 

 2.3 เกณฑก์ำรให้คะแนนตัวช้ีวัดรำยกิจกรรม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

  3.1 กำรประหยัดพลังงำนและกำรประหยัดปริมำณกำรใช้กระดำษ  

  -กำรก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหนว่ยงำน 

3.2 กำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษ 

  - กำรจัดเก็บข้อมูลปริมำณกำรสั่งซือ้กระดำษ 

  - กำรจัดเก็บข้อมูลกำรน ำกระดำษมำใช้ซ้ ำ 

 3.3 กำรวัดควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูร้ับบริกำร  

  -ร่ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร  

 3.4 กำรจัดกำรควำมรู ้ 

  -รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 



ตัวอย่าง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนการรับรองไม้ ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ค าชี้แจง 

 

 แบบสอบถำมชุดนี้ เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียตอ่กำรได้รับบริกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ค ำตอบของท่ำน

จะเป็นประโยชนอ์ยำ่งยิ่งตอ่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร จึงขอควำมกรุณำตอบแบบสอบถำม

ตำมควำมเป็นจริง 

โปรดท ำเคร่ืองหมำย / ลงใน  หนำ้ค ำตอบ 

1. เพศ 

  ชำย  หญิง   

 

2. อายุ 

  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  20-29 ปี 

  30-39 ปี  40-49 ปี 

  50-59 ปี  60 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

  ต่ ำกว่ำ ม.3  ม.3 - ปวช. 

  ม.6 /ปวส./อนุปริญญำ  ปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ 

 

4. ประเภทผู้มาตดิต่อรับบริการ  

  ผู้ขออนุญำต/ผู้รับอนุญำต 

     บุคคลธรรมดำ                  นติบุิคคล                   ส่วนรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ 

  ผู้รับมอบอ ำนำจ  

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................................................................... 

  

5. ประเภทของงานที่มารบับริการ 

  ขอหนังสือรับรองไม้  

  ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑไ์ม ้  

  ขอหนังสือรับรองถำ่นไม้   

  อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................   

โปรดพลิก 
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6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 โปรดท ำเคร่ืองหมำย / ลงในชอ่งท่ีตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน  

ระดับ 5 หมำยถงึ พอใจมำก                    ระดับ 4 หมำยถงึ พอใจ               ระดับ 3 หมำยถงึ พอใจนอ้ย  

ระดับ 2 หมำยถงึ ไมพ่อใจ                       ระดับ 1 หมำยถงึ ไมพ่อใจมำก 

ด้าน ระดับความความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/ตดิต่อประสานงาน 

1) มคีวำมรับผิดชอบในกำรปฏบัิตหินำ้ที่      

2) มคีวำมเต็มใจและพรอ้มในกำรให้บริกำรอยำ่งสุภำพ      

3) มคีวำมรู้และควำมเช่ียวชำญในงำนท่ีให้บริกำร      

4) ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค โดยไม่เลอืกปฏบัิต ิ      

5) มเีจ้ำหนำ้ที่เพยีงพอในกำรให้บริกำร      

6) กำรให้ควำมร่วมมอืในกำรติดตอ่ประสำนงำน      

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/ระยะเวลาการให้บริการ 

1) มกีำรประชำสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ตอนกำรให้บริกำร      

2) ขั้นตอนกำรให้บริกำรก ำหนดไว้ชัดเจน      

3) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในแตล่ะขั้นตอนกำรให้บริกำร      

4) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแตล่ะขั้นตอนมคีวำมเหมำะสม      

5) มคีวำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      

คุณภาพของการให้บริการ 

1) กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้อยำ่งถูกตอ้ง ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย      

2) กำรตอบข้อหำรอื/ค ำวินจิฉัยเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง ชัดเจน รวดเร็ว      

3) มคีู่มอื/แนวทำงปฏิบัต ิชัดเจน ครอบคลุมในกำรขอรับบริกำร      

สิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สถำนท่ีให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเขำ้ถึงได้สะดวก      

2) มกีำรจัดอุปกรณ ์เอกสำร แบบฟอร์มและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก                      

ให้แกผู่้รับบริกำรอยำ่งเพียงพอ 

     

3) ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหนำ้ที ่      

4) มป้ีำย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรอยำ่งชัดเจน      

 

 

7. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 



แบบรายงานข้อมูลปริมาณการน ากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ส านักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้ 

ประจ าเดือน        2556 

(แผ่น) 

                   วนัที ่

กำรใชก้ระดำษ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวม 

1. ถ่ำยเอกสำร                                 

2. print                                  

3. กระดำษ note                                 

4. รำ่งหนังสอื                                 

5. .....................                                 

6. .....................                                 

7. ....................                                 

8. ....................                                 

                                 

 

 

 

 ผู้รำยงำน      

                  (                                            ) 

 วันท่ี                 

 



 



รายงานการประชุม 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

วันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เวลำ 10.30 น. ณ หอ้งผูอ้ ำนวยกำรส ำนักรับรองกำรป่ำไม้   

 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นำยบรรจง  วงศ์ศรสีุนทร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ 

2. นำยธำดำ  สุวรรณวิมล  ผูอ้ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองไม้  

3. นำยบุญสุธีย์  จีระวงค์พำนิช   ผูอ้ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

4. นำงสำวชณัฐจติต์  เหลี่ยมสุวรรณ    ผู้อ ำนวยกำรส่วนขอ้มูลและประสำนงำน  

5. นำยจุมพล   ธีรรัฐวัฒน์    นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร      

6. นำงสำวรัตนำ  สอำดนัก     นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 

7. นำงสำวนิศำภัทร์  โต่นวุธ     นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 

8. นำยวิรำวุธ บัวโรย  นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 

9. นำงสำวสุพัตรำ  พูนกระโทก    นักวิชำกำรป่ำไม้                   

10. นำงนนทวรรณ  ณ ถลำง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป           

11. นำงสำวรุจริำ  วมิโลภำส   เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล                 

เริ่มประชุม  เวลา  15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ด้วยกรมป่ำไม้ ได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี อันประกอบด้วยหลัก 4 ด้ำน 

คือ ด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้ำนผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนองค์กำร และด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 

รวมถึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยหลักด้ำนต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติและค่ำนิยมร่วม

ส ำหรับองค์กำรและบุคลำกรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆอย่ำงทั่วถึง

ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ได้มีค ำสั่ง ที ่3/2556 ลงวันที ่14 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

และคณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี จึงเชิญคณะท ำงำนดังกล่ำวเข้ำร่วมประชุม 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

  2.1 ค ำสั่งส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ ที ่3/2556 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เรื่อง 

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ด ี

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 2.2 กำรจัดท ำโครงกำร… 
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  2.2 กำรจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมรองรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของ  

ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.2.1 กำรประหยัดพลังงำน 

2.2.2 กำรประหยัดปริมำณกำรใช้กระดำษ 

2.2.3 กำรวัดควำมพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผูร้ับบริกำร 

2.2.4  กำรจัดกำรควำมรู้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 2.3 เกณฑก์ำรให้คะแนนตัวช้ีวัดรำยกิจกรรม 

การประหยัดพลังงาน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหนว่ยงำน 

2 ก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหนว่ยงำน 

3 ด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหนว่ยงำน โดยมอบหมำยให้เจ้ำหนำ้ที่ร่วมด ำเนนิงำน 

4 ตรวจสอบกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหนว่ยงำน โดยบันทึกผลกำรตรวจสอบ

ไวเ้ป็นหลักฐำน 

5 สรุปผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน โดยจัดท ำสรุปผลกำร

ด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนประจ ำป ี2556 พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำร

ด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป เสนอผู้บริหำรทรำบ 

 

การประหยัดปริมาณการใช้กระดาษ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อก ำหนดมำตรกำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษของหน่วยงำน 

2 ก ำหนดมำตรกำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษของหน่วยงำน 

3 ด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษของหนว่ยงำน โดยมอบหมำยให้เจำ้หนำ้ที่

ร่วมด ำเนนิงำน 

4 ตรวจสอบกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษของหน่วยงำน โดยบันทึกผล

กำรตรวจสอบไวเ้ป็นหลักฐำน 

5 สรุปผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษของหน่วยงำน โดยจัดท ำ

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรประหยัดปริมำณกำรใชก้ระดำษประจ ำป ี2556 พร้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปตีอ่ไป เสนอผู้บริหำรทรำบ 

 

กำรวัดควำมพึงพอใจ… 
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การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้                      

คิดเป็นรอยละ 80 ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

ระดับ 2 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม ้       

คิดเป็นรอยละ 85 ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

ระดับ 3 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม ้                         

คิดเป็นรอยละ 90 ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  

ระดับ 4 : - ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับกำรบริกำรด้ำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม ้และถ่ำนไม้ 

คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด/มรีำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ  

ระดับ 5 : - ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับกำรบริกำรด้ำนกำรออกหนังสอืรับรองไม้ ผลิตภัณฑไ์ม ้และถ่ำนไม้ 

มำกกวำ่ร้อยละ 95 ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนด/มรีำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  

- มขี้อเสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนในปีตอ่ไป   

 

การจัดการความรู้ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ 

1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยจัดท ำเป็นค ำสั่ง 

2 รวบรวมขอ้มูลองค์ควำมรู้ของส ำนัก/กลุ่มพร้อมจัดท ำรำยงำนเสนอผู้บริหำรของส ำนัก/กลุ่ม                          

และวิเครำะห์ขอ้มูล เพ่ือคัดเลอืกองค์ควำมรู้ท่ีส ำคัญของหน่วยงำน (อย่ำงนอ้ย 1 องคค์วำมรู้) 

3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของหนว่ยงำนให้แล้วเสร็จและเสนอผู้บริหำร(ผอ.ส ำนัก)ให้ควำมเห็นชอบ 

4 ตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผน 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 

 

 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

  3.1 กำรประหยัดพลังงำน  

  -กำรก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหนว่ยงำน 

มติท่ีประชุม  

  - ให้เจ้ำหน้ำทีทุ่กคนปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของกรมป่ำไม ้ตำมที่

กรมป่ำไม้แจ้งเวียนให้ทรำบ นอกจำกนีส้ ำนักรับรองกำรป่ำไม้จะประหยัดกระดำษโดยใช้วธิีแจง้เวียน

ทำงเว็บไซต์ของส ำนัก และทำงอเีมลล์ 

3.2 กำรประหยัด… 



 

 


