
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปคะแนนผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม  
 

( ……) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)                 ( ….…) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64)              ( ... ... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  
1. จำนวนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 20 นอยกวา 

33,400 ไร 
 
 
 

33,400 ไร 35,120 ไร 35,120 ไร 20 คะแนน 

2. การดำเนินการตามกิจกรรมจัดทำมาตรฐาน
ความถูกตองตามกฎหมายเพ่ือรองรับ พ.ร.บ. 
สวนปา และมาตรฐานอ่ืนๆ ในระดับสากล 

10 บรรลเุปาหมาย 
1 ผลผลิต 

บรรลเุปาหมาย  
2 ผลผลิต 

บรรลเุปาหมาย 
3 ผลผลิต 

- มีโครงการฝกอบรมมาตรฐาน
การจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
ตามเกณฑและตัวช้ีวัดของ
กรมปาไม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แลว จำนวน 5 รุน 

- มีโครงการนำรองการรับรอง
จัดการปาไมอยางยั่งยืนแลว 
จำนวน 3 แหง  

- มีการประชาสัมพันธ เผยแพร
และตอบขอซักถามเก่ียวกับ
มาตรฐานการรับรองการจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืนของกรมปาไม 
จำนวน 30 ครั้ง 

 

10 คะแนน 

แบบฟอรมที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
กระบวนการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวย
ความสมัครใจ (FLEGT-VPA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 

1-2 

มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 1-4 

มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 

1-5 

- มีการประชุมคณะทำงาน
จัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวย
ความสมคัรใจระหวางไทยกับ
สหภาพยโุรป (Ad-Hoc 
Working Group) แลว จำนวน 
11 ครั้ง 
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
เพ่ือเตรียมการรองรับการบังคับ
ใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล 
และการคาจากสหภาพยโุรป 
(Sub-Committee) แลว 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

5 คะแนน 
 

4. ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายดาน
การคาไม และผลิตภัณฑไม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 1 

มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี  

1 – 2 

มีการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี  

1 – 3  
และมเีครือขาย
ดานการคาไม

และผลิตภัณฑไม 

- ดำเนินการเก็บขอมลูของ
เครือขายผูประกอบการ และ
เครือขายเกษตรกรผูประกอบ
ธุรกิจไม 
   หมายเหตุ เน่ืองดวย
สถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด - 19 ซึ่งทำใหไม
สามารถออกไปปฏิบัติราชการ
นอกพ้ืนท่ีได จึงทำใหการ
ปฏิบัติงานเกิดความลาชา 
 

5 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

5. ความพึงพอใจตอการใหบริการในการออก
ใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลือ่นท่ีผานทาง
ระบบดิจิทัล 

10 นอยกวารอยละ 
80 

รอยละ 80 มากกวารอยละ 
80 

- ดำเนินการตามแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชน 
ตอการใหบริการ ไดมากกวา 
รอยละ 80 

 

10 คะแนน 

6. รอยละความสำเร็จของการตรวจสอบในการ
ดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปา
เคลื่อนที่ผานทางระบบดิจิทลั 

10 นอยกวารอยละ
80 

รอยละ 80 มากกวารอยละ 
80 

- ดำเนินการออกใบเบิกทาง
นำไมหรือของปาเคลื่อนท่ี
ผานทางระบบดิจิทัล 
(เฉพาะดานปาไม 20 ดาน 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
สศม.) ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 
2564 จนถึงปจจุบัน ได
มากกวารอยละ 80 

10 คะแนน 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)   
7. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 
95 

 - อยูระหวางการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

4.56 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

8. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

5 รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 - ผลการเบิกจายรวมท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
รอยละ 96.22 
 

4.81 คะแนน 

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน  

    9.1 การออกใบเบิกทางนำไมหรือของปา
เคลื่อนท่ีผานระบบดิจิทัล 

10 - จัดสงขอเสนอ
การพัฒนา
นวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงาน  
- จัดสงรายงาน
ผลการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรอื
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงาน พรอม
เอกสารหลกัฐาน 
ใหกรมปาไม 
 
 
 
 
 

มีผลการประเมนิ
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไมต่ำกวา 70 

คะแนน 

มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 
คะแนนข้ึนไป 

- มีการจัดสงขอเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานแลว เรื่อง “การออก
ใบเบิกทางนำไมหรือของปา
เคลื่อนท่ีผานระบบดิจิทัล” 
 - มีการจัดสงรายงานผลการ
พัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรงุ
กระบวนการทำงาน พรอม
เอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไม 

10 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

10. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดบัคะแนน 
1 - 2 

ระดบัคะแนน  
3 - 4 

ระดบัคะแนน 
5 

 10 คะแนน 

    10.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการออก
ใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานทางระบบ
ดิจิทัล 

- มีการพัฒนาการออก
ใบเบิกทางนำไมหรือของปา
เคลื่อนท่ีผานทางระบบ
ดิจิทัล (เฉพาะดานปาไมท่ี
อยูในความรับผิดชอบของ 
สศม.) โดยระบบเสร็จ 
พรอมใชงานภายในเดือน 
ก.พ. 64 และออก
ใบเบิกทางดิจิทัลได ภายใน
เดือน มี.ค. 64 
1. มีการทดสอบระบบการ
ออกใบเบิกทางนำไมหรือ
ของปาเคลื่อนท่ีผานระบบ
ดิจิทัล โดยดำเนินการแลว
เสร็จตั้งแตเดือน ม.ค.64 
2. มีการจัดการประชุมชี้แจง
เจาหนาท่ี         ท่ีเก่ียวของ
ในการออกใบเบิกทาง โดย
ดำเนินการแลวเสร็จตั้งแต 
เดือน ม.ค. 64 - ก.พ. 64 

5 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

3. มีการจัดทำแนว
ปฏิบัติการออกใบเบิกทางฯ 
ผานระบบดิจิทัล โดย
ดำเนินการแลวเสร็จตั้งแต 
เดือน ก.พ. 64 - มี.ค. 64 
4. มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธหลักเกณฑ
การออกใบเบิกทางฯ ใหผูท่ี
เก่ียวของทราบ โดย
ดำเนินการแลวเสร็จตั้งแต 
เดือน ก.พ. 64 - มี.ค. 64 
5. มีการเก็บขอมูลการ
ดำเนินงาน พรอมสรุป 
ปญหา อุปสรรค เพ่ือนำไป
ปรับปรุงระบบฯ และ
วางแผนขยายผลการ
ดำเนินงาน และได
ดำเนินการระหวาง เดือน 
มี.ค. 64 - ก.ค. 64  
5.1 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 ไดจัดการประชุม
หัวหนาดานปาไม จำนวน 
20 ดาน เพ่ือหารือปญหา



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ดานปาไม และการออก
ใบเบิกทางผานระบบดิจิทัล
ของดานปาไม จำนวน 20 
ดาน เปนไปดวยความ
เรียบรอยแลว  
ประมาณ 6 เดือน จะขยาย
งานตอใหสำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม และศูนยปา
ไมดำเนินการ และอีก 6 
เดือนจะขยายงานตอไปท่ี
จังหวัด หรือสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด 
ดำเนินการตอไป 
 

    10.2 การปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือ
รับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไมเพื่อการคาหรือ
สงออก 

1. มีการปรับปรุงระเบียบ/
จัดทำประกาศหลักเกณฑ 
ยกเลิกการออกใบรับรองจาก
สารบรรณกลาง กรมปาไม 
ไดดำเนินการตั้งแตเดือน 
เม.ย. - พ.ค. 64 โดยอธิบดี
กรมปาไมไดมอบหมายให

5 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ผูอำนวยการสำนักเศรษฐกิจ
การปาไม เปนผูพิจารณาลง
นามในหนังสือรับรองแลว 
การออกหนังสือรบัรองจึงใช
การออกเลขจากสำนัก
เศรษฐกิจการปาไม 
2. มีการจัดทำคูมือ
ปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ี 
ไดดำเนินการตั้งแตเดือน 
เม.ย. - พ.ค. 64 และอยู
ระหวางการตรวจสอบ
รายละเอียดกอนนำเสนอ 
3. มีการจัดทำสื่อมัลติมิเดีย 
เพ่ือเผยแพรใหประชาชน
ทราบเก่ียวกับข้ันตอนการ
ขอหนังสือรับรองแก
ประชาชน ไดดำเนินการ
ตั้งแตเดือน มิ.ย. – ก.ค. 64 
โดยเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2564 ไดจัดทำสื่อมัลติมีเดีย 
เพ่ือเผยแพรเก่ียวกับข้ันตอน
การขอรับการรับรองไมใน
ท่ีดิน (ตามมาตรา 18/1) 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

และการรับรองไมเพ่ือการ
สงออก (ตามมาตรา 18/2) 
ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาไม
แหงชาติ ครั้งท่ี 1/2564 
และในเว็บไซตของสวน
รับรองการปาไม สำนัก
เศรษฐกิจการปาไม 
4. มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหสามารถทำงาน
ทดแทนกันได เพ่ือใหเกิด
การกระจายงานท่ีเหมาะสม 
และปฏิบัติงานใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยการ
ออกคำสั่งใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน มาชวยปฏิบัติ
ราชการ ในการตรวจสอบ
และปรับปรุงกระบวนการ
ออกหนังสือรบัรองไม 
ผลิตภัณฑไม และถานไม
เพ่ือการคาหรือสงออก (อีก
หนาท่ีหนึ่ง)  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

(ตามคำสั่งกรมปาไมที่ 
3875/2563  
ลว. 9 พ.ย.63, 4594/2563 
ลว. 29 ธ.ค. 63, 1242/2564 
ลว. 28 พ.ค. 64, และ  
1243/2564 ลว. 28 พ.ค. 

64) 
รวม 100     89.37 คะแนน 

สรุปผล ระดับมาตรฐานข้ันสูง 

 
 
 เกณฑการประเมินระดับสวนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันตน มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับตองปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กวา 60 คะแนน 

 


