
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 1 จำนวนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) 
คำอธิบาย :  

• การปลูกปาเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยืนตนในท่ีดินของเอกชน ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐ ใหใชประโยชนได เพ่ือหวังผลสรางรายไดจาก 
ไมท่ีปลูก ทำใหเกิดการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนท่ีเปาหมาย จำนวน 35,120 ไร ประกอบดวย 
1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจ จำนวน 10,000 ไร 
2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จำนวน 

18,600 ไร 
3) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็ว 

3.1) โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จำนวน 5,250 ไร 
3.2) โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จำนวน 1,270 ไร 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

นอยกวา 33,400 ไร 
 

33,400 35,120 ไร 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จำนวน
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ี
เพ่ิมข้ึน (ไร) 

20 35,120 ไร 
(100 คะแนน) 

100 20 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ไดมีหนังสือจัดสงสำเนาแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายเงิน งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง
สำนักจัดการทรัพยากรปาไม ใหดำเนินการ 
    1. ประชาสัมพันธและรับเกษตรกรเขารวมโครงการ 
    2. ใหคำแนะนำทางวิชาการดานการปลูกและบำรุงตนไม 
    3. สนับสนุนเงินอุดหนุนแกเกษตรกร 
    4. สำรวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
    5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 7 สงผลใหไมทุกชนิดท่ี
ข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือไมท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหทำ
ประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ใหถือวาไมเปนไม
หวงหาม สงผลใหประชาชนมีความม่ันใจ และเกิดแรงจูงใจท่ีจะปลูกไมเศรษฐกิจมีคามากยิ่งข้ึน 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : เรื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (Covid19) และ
มาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดเชื้อไวรัสภายในประเทศ ทำใหการออกพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ี
สงเสริมในการประชาสัมพันธรับเกษตรกรเขารวมโครงการ การใหคำแนะนำทางวิชาการดานการปลูกและบำรุงรักษา
ตนไม และตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร ตลอดจนความถูกตอง และเหมาะสมของพ้ืนท่ีตามหลักเกณฑของโครงการ
เปนไปดวยความลาชา ทำใหสงผลกระทบตอตัวชี้วัดของโครงการ 
หลักฐานอางอิง : ตารางสรุปผลการดำเนินงาน 
                1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจ จำนวน 10,000 ไร 
                2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จำนวน 18,600 ไร 
                3) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็ว 
                    3.1) โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จำนวน 5,250 ไร 
                    3.2) โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จำนวน 1,270 ไร 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 2 การดำเนนิการตามกิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกตองตามกฎหมายเพ่ือรองรับ พ.ร.บ. สวนปา                
                และมาตรฐานอ่ืนๆ ในระดับสากล 
คำอธิบาย :  

• ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกตองตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ.  
สวนปา และมาตรฐานอ่ืนๆ ในระดับสากล เพ่ือศึกษาและทดสอบการใชมาตรฐานการปาไมในพ้ืนท่ีจริงอันนำไปสูการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ใชในการกำหนดหรือทบทวนมาตรฐานการปาไมอื่นๆ ของกรมปาไม อีกทั้ง ยังเปนการสรางการรับรู
รวมกันเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนแกเจาหนาที่ในหนวยงานสวนภูมิภาคและประชาชน 
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมในการศึกษาและทดสอบมาตรฐานการปาไมท่ีมีเปาหมายในการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของไมและผลิตภัณฑไมของประเทศไทยในตลาดสากล 
เกณฑการประเมิน : 

 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

บรรลเุปาหมาย 1 ผลผลติ บรรลเุปาหมาย 2 ผลผลติ บรรลเุปาหมาย 3 ผลผลติ 
 

ผลผลิต (Output) 
1. มีการโครงการฝกอบรมมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน ตามเกณฑและตัวชี้วัดของกรมปาไม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รุน 
2. มีโครงการนำรองการรับรองจัดการปาไมอยางยั่งยืน จำนวน 3 แหง 
3. การประชาสัมพันธ เผยแพรและตอบขอซักถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองการจัดการปาไมอยางยั่งยืนของกรมปาไม 
จำนวน 30 ครั้ง 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การ
ดำเนนิการตามกิจกรรม
จัดทำมาตรฐานความ
ถูกตองตามกฎหมาย    
เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. สวน
ปา และมาตรฐานอ่ืนๆ 
ในระดับสากล 

10 ดำเนินการบรรลุเปาหมาย
แลว จำนวน 3 ผลผลิต 

( 10 คะแนน) 

100 10 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
 1. จัดโครงการนำรองการรับรองการจัดการปาไมอยางยั่งยืน โดยทำการคัดเลือกพ้ืนท่ีสวนปาท่ีมีศักยภาพและความสนใจ
ที ่จะเขารวมจากพื้นที ่ร ับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที ่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที ่ 7 
(ขอนแกน) และสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที ่ 10 (ราชบุรี) โดยนำ “เกณฑและตัวชี ้วัดสำหรับการจัดการสวนปา       
และปาชุมชนอยางยั่งยืน” มาใชเปนมาตรฐานหลักในการใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามและบริการขอมูลทางวิชาการ 
2. จัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามเกณฑและตัวชี้วัดสำหรับการจัดการ   
สวนปาและปาชุมชนอยางยั่งยืนจำนวน 5 รุนโดย 
                    2.1 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)  1 รุน 
                    2.2 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 1 รุน 
                    2.3 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 1 รุน 
                    2.4 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) 1 รุน 
                    2.5 สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 1 รุน 
 โดยมีกลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ของกรมปาไม ผูปลูกสรางสวนปา ผูมีสวนไดเสีย และประชาชนผูสนใจ วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการปาไมอยางยั่งยืนและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไมและผลิตภัณฑไมของไทย 
3. ประชาสัมพันธ เผยแพรและตอบขอซักถามเก่ียวกับมาตรฐานการรับรองการจัดการปาไมอยางยั่งยืนของกรมปาไม 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
1. มีการฝกอบรมเจาหนาที่ของกรมปาไมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ 
ความรูความเขาใจ และความสามารถในการประชาสัมพันธ เผยแพร 
2. มีการดำเนินการรวมกับหนวยงานตางๆทุกภาคสวนเชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาองคความรู 
ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
3.กรมปาไม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดรวมลงนามในบันทึก
ความเขาใจ เรื่อง การสงเสริมมาตรฐานการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจตามบริบทไทยสูระดับสากล เมื่อวันจันทรที่ 20 
กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน ที่เหมาะสม 
กับเกษตรกร ท้ังบริบทสวนปา ปาชุมชน ไมนอกเขตปา และสงเสริมไมเศรษฐกิจจากสวนปา ปาชุมชน และไมนอกเขตปา
ใหไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)ทำใหตองปรับแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงทำใหการดำเนินกิจกรรมลาชา
จากแผนท่ีกำหนด 
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( ......... ) 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) 
 
หลักฐานอางอิง :  
             1.  ภาพการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกตองตามกฎหมายเพ่ือรองรับ พ.ร.บ. สวนปา และ
มาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล ของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที ่ 1 (เชียงใหม), สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 
(สระบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) , สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) และสำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 
             2. หนังสือขออนุมัติจัดฝกอบรม, โครงการฝกอบรมมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน ตามเกณฑและ
ตัวชี้วัดของกรมปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564, หนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือเชิญเขารวมโครงการ 
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( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามกระบวนการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ 
(FLEGT-VPA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย :  

• FLEGT-VPA คือขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ การบังคับใชกฎหมายปาไมธรรมาภิบาลและการคา
เปนขอตกลงระหวางประเทศหุนสวนท่ีสมัครใจเขารวมกับ EU ซ่ึงขอตกลง FLEGT-VPA เปนความสมัครใจของ
ประเทศหุนสวนท่ีจะเขารวมเพ่ือวางระบบการรับรอง ทำใหม่ันใจวาไมและผลิตภัณฑไมสงออกไปยังสหภาพยุโรป
มีความถูกตองตามกฎหมาย จุดมุงหมายหลักคือกรขจัดปญหาการคา การผลิตไมและผลิตภัณฑไมผิดกฎหมาย
ผานกรอบการบังคับใชกฎหมายปาไมธรรมาภิบาลและการคา ดังนั้นเม่ือเขารวมการเจรจาขอตกลงแลว ประเทศ
หุนสวนตองดำเนินการพัฒนานโยบายทางปาไม พัฒนาระบบเพ่ือควบคุมการทำไม การคาไม การสงเสริมการคาไม
และผลิตภัณฑไมถูกกฎหมาย 

• กระบวนการของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (FLEGT-VPA) มีดังนี้ 
   1. การประชุมคณะทำงานจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยโุรป (Ad-Hoc 
Working Group) ซ่ึงประกอบดวยภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมรวมรางขอตกลงผานการหารือ ทำโครงการ
ศึกษา ทดสอบภาคสนาม และหารือรับฟงความคิดเห็นกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง 
  2. การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการรองรับการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคาจาก
สหภาพยุโรป (Sub-Committee) เปนตัวแทนของคณะทำงานจัดทำขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ 
โดยกรมปาไมในการประชุมผูเชี่ยวชาญรวม (JEM) กับ EU 
 3. การประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช
กฎหมายปาไม ธรรมาภิบาลและการคา (FLEGT) ระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) (NFC: National 
FLEGT Committee) เปนตัวแทนของประเทศไทยในการเจรจา (NEG) กับ EU นำโดยปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและประกอบดวยหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ 
 4. การประชุมรวมระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญของประเทศไทยและสหภาพยุโรป (JEM: Joint Expert Meeting) 
การประชุมผูเชี่ยวชาญรวมระหวางคณะอนุกรรมการฯ และผูเชี่ยวชาญจาก EU เพ่ือหารือและตกลงราง FLEGT-
VPA ในระดับเทคนิค รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบขอบังคับและนโยบายภาคปาไมของไทยและEU 
 5. การประชุมเจรจาระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรป (NEG: Negotiation Meeting) การเจรจาระหวาง
ประเทศไทยและอียุเพ่ือตกลงราง FLEGT-VPA รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยน
กฎระเบยีบขอบังคับและนโยบายภาคปาไมของไทยและ EU เพ่ือรวมวางแผนการดำเนินงานในข้ันตอไป 

  

แบบฟอรมที่ 2  
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( ......... ) 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) 
 
เกณฑการประเมิน : 
ประเมินโดยวัดจากความสำเร็จในการดำเนินการตามกระบวนการจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (FLEGT-VPA) ท่ีดำเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โดยกระบวนการดังกลาว มีดังน้ี 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ข้ันตอนท่ี 1 การประชุมคณะทำงานจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป (Ad-Hoc 

Working Group)  
ข้ันตอนท่ี 2 การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการรองรับการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา

จากสหภาพยุโรป (Sub-Committee) 
ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใชกฎหมายปาไม 

ธรรมาภิบาลและการคา (FLEGT) ระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) (NFC: National FLEGT 
Committee) 

ข้ันตอนท่ี 4 การประชุมรวมระหวางกลุมผูเช่ียวชาญของประเทศไทยและสหภาพยุโรป (JEM: Joint Expert Meeting) 
ข้ันตอนท่ี 5 การประชุมเจรจาระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรป (NEG: Negotiation Meeting) 

 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1-2 มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1-4 มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1-5 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตาม
กระบวนการจัดทำ
ขอตกลงเปนหุนสวน
ดวยความสมัครใจ 
(FLEGT-VPA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ดำเนินการสำเร็จตาม
เปาหมาย  

จำนวน 1-2 ข้ันตอน 
( 50 คะแนน) 

50 5 
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( ......... ) 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) 
 
คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
   1. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 27 
ตุลาคม 2563 

   2. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 1 
ธันวาคม 2563 
   3. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 21 
มกราคม 2564 

   4. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2564 
   5. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 15 
มีนาคม 2564 

   6. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 22 
เมษายน 2564 

   7. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 

   8. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 17 
มิถุนายน 2564 

   9. จัดการประชุมคณะทำงานจดัทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2564 

   10. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 20 
สิงหาคม 2564 
   11. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 23 
กันยายน 2564 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
ไดรับความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูมีสวนไดเสีย ในการรวมกันพัฒนาภาคผนวกและ
ประเด็นสำคัญเพ่ือใชในการเจรจาฯ ชวงเดือนกุมภาพันธ 2564 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
เนื่องจากไดรับการประสานผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากทางสหภาพยุโรป ขอเลื่อนการจัดการประชุมรวมระหวางกลุม
ผูเชี่ยวชาญของประเทศไทยและสหภาพยุโรป (JEM: Joint Expert Meeting) และการประชุมเจรจาระหวางประเทศไทย
และสหภาพยโุรป (NEG: Negotiation Meeting) จากกำหนดการเดิม เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564 เปน เดือน
กุมภาพันธ 2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
หลักฐานอางอิง :  
1. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/21033 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
2. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/21034 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
3. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/23647 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
4. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/23648 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
5. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/1303 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564 
6. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/1305 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564 
7. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/2892 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 
8. หนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/2893 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 
9. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/855 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
10. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/858 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
11. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/2334 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2564 
12. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/2335 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2564 
13. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/2602 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564 
14. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/2603 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564 
15. หนังสือสำนักกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/8824 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
16. หนังสือสำนักกรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/8826 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
17. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/3825 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
18. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/3827 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
19. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/4679 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
20. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/4681 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
21. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/5764 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 
22. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/5778 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 
23. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/7153 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2564 
24. หนังสือสำนักเศรษฐกิจการปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.2/7155 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2564 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 4 ระดับความสำเร็จในการเช่ือมโยงเครือขายดานการคาไม และผลิตภัณฑไม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย :  

• ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการเชื่อมโยงเครือขายดานการคาไม และผลิตภัณฑไม โดยเปนการสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุมและเครือขายผูประกอบธุรกิจไม และอุตสาหกรรมเก่ียวกับไม เชื่อมโยงเครือขายการคาไมและ
ผลิตภัณฑไมในประเทศ และเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูประกอบธุรกิจไม เพ่ือใหการสงเสริม
อุตสาหกรรมบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดตอไป 

เกณฑการประเมิน : 
ประเมินโดยใชความสำเร็จของกระบวนการในการเช่ือมโยงเครือขายดานการคาไม และผลิตภัณฑไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการเก็บขอมูลของเครือขายผูประกอบการ และเครือขายเกษตรกรผูประกอบธุรกิจไม 
ข้ันตอนท่ี 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเช่ือมโยงผูประกอบการดานอุตสาหกรรมไมและเกษตรกรผู

ปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ 
ข้ันตอนท่ี 3 การเช่ือมโยงเครือขายดานการคาไมและผลิตภัณฑไม 

 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 2 มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 3  
และมเีครือขายดานการคาไมและ

ผลิตภณัฑไม 
 

  

แบบฟอรมที่ 2  
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับ
ความสำเร็จในการ
เช่ือมโยงเครือขายดาน
การคาไม และ
ผลิตภัณฑไม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ดำเนินการสำเร็จตาม
เปาหมาย  

จำนวน 1 ข้ันตอน 
( 50 คะแนน) 

50 5 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : ดำเนนิการเก็บขอมูลของผูประกอบการธุรกิจไม ในภาคตะวันออก 
เชน ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแกว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน นครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ชัยภูมิ และภาคกลาง เชน ลพบุรี อยุธยา สระบุรี อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท และนครนายก เปนตน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดออกประกาศเรื่องมาตรการปองกันและเฝาระวังโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด-19 ใหบุคลากรสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งดหรือชะลอการเดินทางออกนอกเขตพ้ืนท่ีทำให
ไมสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลผูประกอบการธุรกิจไม ตามท่ีวางแผนไวได และใหหนวยงานพิจารณางดหรือเลื่อนการ
ประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันออกไป จนไมสามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมไมและเกษตรกรผูปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจได 
หลักฐานอางอิง :  1. หนังสือขออนุมัติไปราชการ จำนวน 7 ฉบับ 
                      2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตออันตราย กรณีโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
(ฉบับท่ี17) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี : 5 ความพึงพอใจตอการใหบริการในการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคล่ือนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 
คำอธิบาย :  
1. สวนรับรองการปาไม (เฉพาะดานปาไมท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนรับรองการปาไม ) ใหบริการประชาชน 1 เรื่อง 
ดังนี ้
    1) การออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล               
2. ผูใชบริการ หมายถึง ประชาชนผูมาใชบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงายนของภาครัฐและเอกชนท่ีมา
ใชบริการ หรือมาติดตอประสานงานกับหนวยงาน 
3. พิจารณาจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
4. ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ประกอบดวยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ 
    1) ความพึงพอใจดานข้ันตอนกระบวนการ 
    2) ความพึงพอใจดานสถานท่ีและจุดบริการ 
    3) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี 
5. ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยใชแบบสอบถาม 
เกณฑการประเมิน : 
    จำนวนรอยละในการใหบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการใหบริการในการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

นอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 มากกวารอยละ 80 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ความพึงพอใจ
ตอการใหบริการในการ
ออกใบเบิกทางนำไมหรือ
ของปาเคลื่อนท่ีผานทาง
ระบบดิจิทัล 

10 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ในการออกใบเบิกทางนำไมหรือ
ของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบ

ดิจิทัล  
 

100 10 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : สวนรบัรองการปาไม (เฉพาะดานปาไมท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สวนรับรองการปาไม ) มีการใหบริการประชาชน 1 เรื่อง  ไดแก การออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทาง
ระบบดิจิทัล               

  

แบบฟอรมที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : การพิจารณาความพึงพอใจตอการใหบริการในการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปา
เคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง :  แบบสำรวจ ความพึงพอใจของ
ประชาชน ตอการใหบริการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
  

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 6 รอยละความสำเร็จของการตรวจสอบในการดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคล่ือนท่ี
ผานทางระบบดิจิทัล 
คำอธิบาย :  
1. สวนรับรองการปาไม ไดดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล (เฉพาะดานปาไม 
20 ดานท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนรับรองการปาไม ซ่ึงมีกำหนดการเริ่มออกออกใบเบิกใบเบิกทางนำไมหรือของปา
เคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล ในวันท่ี 1 มีนาคม 2564)          
2. การขอออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล สามารถยื่นคำขอทางอินเตอรเน็ตไดท่ีเว็บ
กรมปาไม  https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php ตามประกาศกรมปาไม เรื่อง การขอออก
ใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563  
3. การประเมินความสำเร็จของการตรวจสอบในการดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบ
ดิจิทัล (เฉพาะดานปาไมท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนรับรองการปาไม) 
4. ประเด็นการตรวจสอบการดำเนินการออกใบเบิกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 
ประกอบดวยประเด็นสำคัญดังนี้ 
   4.1 ความถูกตองของเอกสาร/หลักฐานประกอบคำขออนุญาต 
   4.2 ความถูกตองของการออกใบอนุญาตผานระบบดิจิทัล 
   4.3 จำนวนของใบอนุญาตท่ีมีการแกไขหรือยกเลิก และเหตุผลของการแกไขหรือยกเลิกใบอนุญาตนั้นๆ 
เกณฑการประเมิน : 
    • รอยละความสำเร็จของการตรวจสอบในการดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 
(เฉพาะดานปาไมท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนรับรองการปาไม)    
    - สูตรการคำนวณ 
                                    จำนวนความถูกตองของการออกใบเบิกทางฯ 
                                         จำนวนการออกใบเบิกทางฯ ท้ังหมด 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

นอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 มากกวารอยละ 80 
 

  

แบบฟอรมที่ 2  

x 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
  

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละ
ความสำเร็จของการ
ตรวจสอบในการ
ดำเนินการออก
ใบเบิกทางนำไมหรือ
ของปาเคล่ือนท่ีผาน
ทางระบบดิจิทัล 

10 ความสำเร็จของการ
ตรวจสอบในการ

ดำเนินการออกใบเบิกทาง
นำไมหรือของปาเคลื่อนท่ี

ผานทางระบบดิจิทัล  
 

100 10 

 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
1. ดำเนินการออกใบเบิกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล (เฉพาะดานปาไม 20 ดานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสวนรับรองการปาไม ซ่ึงมีกำหนดการเริ่มออกออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบ
ดิจิทัล ในวันท่ี 1 มีนาคม 2564)          
2. การดำเนินการขอออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล สามารถยื่นคำขอทางอินเตอรเน็ตไดท่ี
เว็บกรมปาไม https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php ตามประกาศกรมปาไม เรื่อง การขอ
ออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563  
3. การประเมินความสำเร็จของการตรวจสอบในการดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบ
ดิจิทัล (เฉพาะดานปาไมท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนรับรองการปาไม) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : การตรวจสอบการดำเนินการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบ
ดิจิทัล ประกอบดวยประเด็นสำคัญดังนี้ 
1. ความถูกตองของเอกสาร/หลักฐานประกอบคำขออนุญาต 
2. ความถูกตองของการออกใบอนุญาตผานระบบดิจิทัล 
3. จำนวนของใบอนุญาตท่ีมีการแกไขหรือยกเลิก และเหตุผลของการแกไขหรือยกเลิกใบอนุญาตนั้นๆ 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : การแกไขขอมูลในการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 
หลักฐานอางอิง :  
รายการแกไขขอมูลในการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล (เอกสารแนบ 5) 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 7 รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย :  

• เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความกาวหนา เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานท่ีกำหนดไวภายในชวงระยะเวลา 1 
ปงบประมาณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร ภารกิจ นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรัฐบาลซ่ึงประกอบดวยโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีหนวยงาน จะตองดำเนินการในปงบประมาณ 

• สูตรการคำนวณ 
ผลรวมรอยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏบัิติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจำปของสำนกัเศรษฐกิจการปาไม 
                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 

 
เกณฑการประเมิน : 

•     สูตรการคำนวณ 
ผลรวมรอยละของการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจำปของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 
                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 

 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 

 
 

  

แบบฟอรมที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

5 ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอยละ 91.23 
( 4.56 คะแนน) 

91.23 4.56 
 

 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
                สำนักเศรษฐกิจการปาไม ไดจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปม.1-2) ใหสวนทุกสวนปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว และรายงานผลการปฏิบัติงานเปน
ประจำทุกเดือน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบรายงาน สผส-ก) และแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (แบบรายงาน สงป.301 และ สงป.302) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
                เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ทำใหบางกิจกรรมท่ีจะตองมีการออกไปเก็บ
ขอมูลนอกสถานท่ีมีความลาชา และการจัดประชุมในลักษณะของการรวมกลุมไมสามารถจัดการประชุมได ทำใหมีผลตอ
ตัวชี้วัดบางกิจกรรมทำใหดำเนินการไมสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
หลักฐานอางอิง :  
          1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ
รายงาน สผส-ก) 
          2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงาน 
สงป.301 และ สงป.302 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 8 รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
คำอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ
เก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจำไปรายจายลงทุน หรือรายจาย
ลงทุนไปรายจายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณ 
                             จำนวนเงินงบประมาณท่ีสามารถใชจายไดจริงของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 
                              จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                                                 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 

 
เกณฑการประเมิน : 

•     สูตรการคำนวณ 
                             จำนวนเงินงบประมาณท่ีสามารถใชจายไดจริงของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 
                              จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                                                 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนักเศรษฐกิจการปาไม 

 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 

 
 

  

แบบฟอรมที่ 2  

X 100 

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของ
การใชจายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

5 การใชจายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) รอยละ 91.23 

( 4.56 คะแนน) 

91.23 4.56 

 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
                   สำนักเศรษฐกิจการปาไม ไดจัดทำแผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายเงิน งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปม.1-2) ใหสวนทุกสวนปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว และรายงานผลการปฏิบัติงานเปน
ประจำทุกเดือน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบรายงาน สผส-ก) และแบบรายงานผลการปฏบิัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (แบบรายงาน สงป.301 และ สงป.302) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
                  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ทำใหบางกิจกรรมท่ีจะตองมีการออกไปเก็บ
ขอมูลนอกสถานท่ีมีความลาชา และการจัดประชุมในลักษณะของการรวมกลุมไมสามารถจัดการประชุมได ทำใหมีผลตอ
การเบิกจายงบประมาณของบางกิจกรรมทำใหดำเนินการไมสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
หลักฐานอางอิง :  
                  1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ
รายงาน สผส-ก) 
          2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงาน 
สงป.301 และ สงป.302 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักเศรษฐกิจการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
  

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี : 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
คำอธิบาย :  

• เพ่ือสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0  ท่ีมุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย มีการสรางนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการ
และความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ ซ่ึงเปนผลงานท่ี
แตกตางจากเดิม ทำใหการบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึนจากเดิม และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม 
และชีวิต ความเปนอยูของประชาชนอยางชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม  
  (2)   นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือท่ี
แตกตางไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมุมมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหม
ในการวิเคราะหและแกไขปญหา รวมท้ังการโตแยงสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ผลักดันความคิดใหม 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบาย
แบบใหมซ่ึงสงผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือพฤติกรรมบางอยาง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปลี่ยนแปลงระบบท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน อันกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับข้ันพ้ืนฐาน หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ  
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีแตกตางไปจากเดิม 
หรือการพัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนัยสำคัญ หรือ
เห็นเปนท่ีประจักษ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน/กลุมเปาหมายได 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 

ประเด็น คะแนน 
ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวนทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ 5 คะแนน 

  

แบบฟอรมที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงใหเห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมกอนมีการพัฒนา (10 
คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกตางท่ีเกิดขึ้นระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม 
(10 คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 
คะแนน) 
- กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา 5 
คะแนน 
- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีกำหนด 
10 คะแนน 
- กำหนดประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม 10 คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอจัดสงขอเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุกระบวนการ
ทำงาน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564  
- จัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไม ภายใน
วันท่ี 15 กันยายน 2564 
 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 
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ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน  
 

100 10 

 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
       เปนการสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0 ท่ีมุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย มีการสรางนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการและความ
คาดหวังของประชาชน ดังนั้น จึงมีการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานระบบดิจิทัล เปนผลงานท่ีเกิดจากการ
ประยุกตใชสิ่งท่ีมีอยู จนเกิดนวัตกรรมตอเนื่องของหนวยงาน และไมมีหนวยงานใดของกรมปาไมดำเนินการมากอน      
ซ่ึงกรมปาไมไดกำหนดใหเปนโครงการนำรองในการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกสจากหนวยงานของ
กรมปาไม โดยนำผลสำเร็จของวิธีการในแตละข้ันตอนและการดำเนินการนำไปปรับใชกับหนวยงานอ่ืนๆ  ซ่ึงการออก
ใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีดังกลาวจะตองจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกสยกระดับงานบริการดานปาไมใหสามารถรับ
ขอมูลท้ังหมดท่ีผูนำเขานำเขาสูระบบ NSW ของกรมศุลกากร นำมาใชประโยชนได และยกระดับระบบใหผูนำเขาสามารถ
ยื่นคำขอ และเจาหนาท่ีดานปาไมสามารถออกใบเบิกทางทางระบบอิเล็กทรอนิกสได โดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของ
ผูตรวจและผูอนุญาต ซ่ึงผานระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีตองมีการใช username และ password ในการเขาใช
ระบบ และยังมีลายเซ็นดิจิทัลในรูปแบบ QR Code ในการรับรองของเจาหนาท่ีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทาย
ใบเบิกทางอีกดวย ดังนั้น การพัฒนายกระดับระบบงานบริการดังกลาว ทำใหผูนำเขาลดการใชเอกสาร ไดรับความสะดวก
ในการกรอกขอมูล และรวดเร็วในการตรวจสอบและออกใบเบิกทางของเจาหนาท่ี และใบเบิกทางท่ีออกมามีความ
นาเชื่อถือท่ีผานระบบรักษาความปลอดภัยและการรับรองจากเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีแตกตางไปจากเดิม หรือการพัฒนาการ
ใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนัยสำคัญ หรือเห็นเปนท่ีประจักษ 
รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน/กลุมเปาหมายได 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : เนื่องจากการนำเขาสินคาไม ผูนำเขาทุกรายไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบกิจการ
คาไม และประชาชนท่ัวไป หรือการนำเขาทางบก ทางทะเล และทางอากาศ จะตองนำขอมูลเขาสูระบบ National 
Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร และเม่ือกรมศุลกากรตรวจสอบแลววาขอมูลถูกตอง จึงสงขอมูลดังกลาวมา
ทางระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกดานปาไมเพ่ือใชในการตรวจรวมและตรวจสอบสินคาไม หากถูกตองเจาหนาท่ีศุลกากรจึง
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จะปลอยสินคาออกจากอารักขา และเม่ือผูนำเขาจะนำเคลื่อนยายจะตองขอใบเบิกทางจากเจาหนาท่ีปาไมใชกำกับไปดวย         
แตเนื่องจากกรมปาไมยังจัดทำระบบทางอิเล็กทรอนิกสรับคำขอและออกทางอิเล็กทรอนิกสไมครบถวนและสมบูรณ      
จึงมีประเด็นรองขอจากผูประกอบใหสามารถใชขอมูลท่ีสงใหกรมศุลกากรในระบบ NSW ใชการตรวจรวมและขอออก
ใบเบิกทาง โดยไมตองใชเอกสารอีกชุดนำมาแสดงตอเจาหนาท่ีดานปาไมหรือจัดสงขอมูลมาในระบบอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงก็เปน
เอกสารชุดเดียวกันกับท่ีสงใหกรมศุลกากร และการท่ีกรมปาไมจะมีระบบทางอิเล็กทรอนิกสโดยเชื่อมตอกับระบบ NSW 
ของกรมศุลกากรจะทำใหผูนำเขาลดข้ันตอนในการปฏิบัติ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และคาใชจายในการจัดทำสำเนา
เอกสาร 
หลักฐานอางอิง : มีการรายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงานในการพัฒนาการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล ตามหนังสือสวน
อำนวยการ ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.1/212 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2564 และจัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามหนังสือสวนรับรองการปาไม ท่ี ทส 1613.5.1/7313 ลงวันท่ี 13 
กันยายน 2564 (เอกสารแนบ 1) 
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ตัวช้ีวัดท่ี : 10 รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย :  

• ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA หมวดท่ี 1 – 
หมวดท่ี 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามตัวชี้วัดกิจกรรมท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาองคการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA หมวดท่ี 1 – หมวดท่ี 6) 

• สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม (ผูรับผิดชอบหลัก) 

 
น้ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได 

(SMi) 

คะแนนเฉล่ียถวง
น้ำหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมท่ี 1 ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาการออกใบเบิกทางนำไม
หรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 

5 SM1 (5 X SM1) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมท่ี 2 การปรับปรงุ
กระบวนการออกหนังสือรบัรองไม 
ผลิตภัณฑไม และถานไมเพ่ือการคาหรือ
สงออก 

5 SM2 (5 X SM2) 

น้ำหนักรวม 10  ∑(Wi X SMi) 
               โดยท่ี : 
                   W  =  น้ำหนักความสำคัญท่ีใหแตละเปาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ำหนักของทุกเปาหมายการ
ผลิตเทากับ 1.00 
                  SM  =  คาคะแนนท่ีได 
                   i    =  ลำดับท่ีของกิจกรรม / โครงการท่ีรับผิดชอบ 
เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
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 

 

  

แบบฟอรมที่ 2  
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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( ......... ) 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) 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดบัคะแนน 1 - 2 ระดบัคะแนน 3 - 4 ระดบัคะแนน 5 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 ระดบัคะแนนของ
ความสำเร็จของการ

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีสำนัก

เศรษฐกิจการปาไมเปน
ผูรับผิดชอบหลัก  

  
 

100 10 

 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
1. การพัฒนาการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคล่ือนท่ีผานทางระบบดิจิทัล 
มีการพัฒนาการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล (เฉพาะดานปาไมท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของ สศม.) โดยระบบเสรจ็ พรอมใชงานภายในเดือน ก.พ. 64 และออกใบเบิกทางดิจิทัลได ภายในเดือน มี.ค. 64 
2.1 มีการทดสอบระบบการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานระบบดิจิทัล โดยดำเนินการแลวเสร็จตั้งแตเดือน 
ม.ค.64 
2.3 มีการจัดการประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการออกใบเบิกทาง โดยดำเนินการแลวเสร็จตั้งแต เดือน ม.ค. 64 - 
ก.พ. 64 
2.3 มีการจัดทำแนวปฏิบัติการออกใบเบิกทางฯ ผานระบบดิจิทัล โดยดำเนินการแลวเสร็จตั้งแต เดือน ก.พ. 64 - มี.ค. 
2.4 มีการสื่อสารประชาสัมพันธหลักเกณฑการออกใบเบิกทางฯ ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ โดยดำเนินการแลวเสร็จตั้งแต 
เดือน ก.พ. 64 - มี.ค. 64 
2.5 มีการเก็บขอมูลการดำเนินงาน พรอมสรุป ปญหา อุปสรรค เพ่ือนำไปปรับปรุงระบบฯ และวางแผนขยายผลการ
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ดำเนินงาน และไดดำเนินการระหวาง เดือน มี.ค. 64 - ก.ค. 64 
2.5.1 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 ไดรวมประชุมหารือรวมกันศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท KSC 
จำกัด ผูดูแลระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมปาไม เรื่อง การขยายงานตอใหสำนักจัดการทรัพยากรปาไม และศูนยปาไม      
มีขอสรุปวา เนื่องจาก สจป. และ ศูนยปาไม สวนใหญจะไมมีการออกใบเบิกทาง จึงควรการดำเนินดังนี ้
     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการประชาสัมพันธ เรียนรู และฝกปฏิบัติในการออกใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส 
ประมาณสปัดาหสุดทายชองเดือนตุลาคม 2564 พรอมจัดตั้งกลุมไลนเพ่ือประสานงานและติดตามประเมินผล 
     2. กำหนดเลขท่ีใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกสของแตละสำนักจัดการทรัพยากรปาไม และศูนยปาไม เพ่ือใชในการออก
ใบเบิกทางแตละครั้งในรอบป 
     3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการออกใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส รับฟงปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 
พรอมกำหนดวันท่ีจะดำเนินการจริง        
2.6 มีจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และแผนการปรับปรุงและวางแผนขยายผลการดำเนินงาน ไดดำเนินการระหวาง 
เดือน มี.ค. 64 - ก.ค. 64 โดยเก็บขอมูลการออกใบเบิกทางผานระบบดิจิทัลของดานปาไม จำนวน ๒๐ ดาน เพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงาน และแผนการปรับปรุงและวางแผนขยายผลการดำเนินงาน เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
2. การปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือรับรองไมผลิตภัณฑไมและถานไมเพ่ือการคาหรือสงออก 
2.1 มีการปรับปรุงระเบียบ/จัดทำประกาศหลักเกณฑ ยกเลิกการออกใบรับรองจากสารบรรณกลาง กรมปาไม             
ไดดำเนินการตั้งแตเดือน เม.ย. - พ.ค. 64 โดยอธิบดีกรมปาไมไดมอบหมายใหผูอำนวยการสำนักเศรษฐกิจการปาไม เปนผู
พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองแลว การออกหนังสือรับรองจึงใชการออกเลขจากสำนักเศรษฐกิจการปาไม 
2.2 มีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ี ไดดำเนินการตั้งแตเดือน เม.ย.-พ.ค. 64 และดำเนินการเรียบรอยแลว 
2.3 มีการจัดทำสื่อมัลติมิเดีย เพ่ือเผยแพรใหประชาชนทราบเก่ียวกับข้ันตอนการขอหนังสือรับรองแกประชาชน ได
ดำเนินการตั้งแตเดือน มิ.ย.-ก.ค. 64 โดยเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ไดจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพรเก่ียวกับข้ันตอน
การขอรับการรับรองไมในท่ีดิน (ตามมาตรา 18/1) และการรับรองไมเพ่ือการสงออก (ตามมาตรา 18/2) ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2564 และในเว็บไซตของสวนรับรองการปาไม สำนักเศรษฐกิจการปาไม 
2.4 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทำงานทดแทนกันได เพ่ือใหเกิดการกระจายงานท่ีเหมาะสม และ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการออกคำสั่งใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน มาชวยปฏิบัติราชการ ในการตรวจสอบ
และปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไมเพ่ือการคาหรือสงออก (อีกหนาท่ีหนึ่ง)  
(ตามคำสั่งกรมปาไมท่ี 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) 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : ดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการการ
โดยวิเคราะหความสำเร็จจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดแก การ
พัฒนาการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล และการปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือ
รับรองไมผลิตภัณฑไมและถานไมเพ่ือการคาหรือสงออก โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามตัวชี้วัดกิจกรรม
ท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA หมวดท่ี 1 - หมวดท่ี 6) 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง :  
1. การพัฒนาการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคล่ือนท่ีผานทางระบบดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 มีการรายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานใน
การพัฒนาการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล (เอกสารแนบ 1) 
1.2 สรุปผลการสำรวจการใชงานระบบการออกใบเบิกทางนำไมหรือของปาเคลื่อนท่ีผานทางระบบดิจิทัล ตามหนังสือกรม
ปาไม ท่ี ทส 1600.9/16245 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 (เอกสารแนบ 2) 
 
2. การปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือรับรองไมผลิตภัณฑไมและถานไมเพ่ือการคาหรือสงออก 
2.1 มีการมอบหมายใหผูพิจารณาลงนามในหนังสือรับรองแทนอธิบดีกรมปาไมตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการออก
หนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพ่ือการคาหรือการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 3) 
2.2 มีการจัดทำสื่อมัลติมิเดีย เพ่ือเผยแพรใหประชาชนทราบเก่ียวกับข้ันตอนการขอหนังสือรับรองแกประชาชน 
     - เว็บไซต www.forest.go.th/checkpoint 
     - OR Code  

 
2.3 มีการออกคำสั่งใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน มาชวยปฏิบัติราชการ ในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการออก
หนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไมเพ่ือการคาหรือสงออก (อีกหนาท่ีหนึ่ง)  (ตามคำสั่งกรมปาไมท่ี 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) 
(เอกสารแนบ 4) 
 
 

 

  


