
 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( …✓……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จำนวนพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 20 
 

น้อยกว่า
36,600 ไร่ 

38,550 ไร่ 40,500 ไร่ 26,864 ไร่ 50 10   

2. การดำเนินการตามกจิกรรมจัดทำมาตรฐาน
ความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวน
ป่า และมาตรฐานอ่ืนๆ ในระดับสากล 

10 บรรลุ
เป้าหมาย 1 

ผลผลติ 

บรรลุ
เป้าหมาย 2 

ผลผลติ 

บรรลุ
เป้าหมาย 3 

ผลผลติ 

จัดทำแปลงสาธิตระบบมาตรฐานการจัดการ 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน และมาตรฐานสากล 
(มาตรฐาน) 4 แห่ง 

75 7.5 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิการตาม
กระบวนการจดัทำข้อตกลงเป็นหุน้ส่วนด้วยความ
สมัครใจ (FLEGT-VPA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10 ดำเนินการ
ตามขั้นตอน

ที่ 1-2 

ดำเนินการ
ตามขั้นตอน

ที่ 1-4 

ดำเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 

1-5 

จัดประชุม 5 ครั้ง 100 10 

4. ระดับความสำเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายด้าน
การค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10 มีการ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน

ที่ 1 

มีการ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน

ที่  1-2 

มีการ
ดำเนินการ

ตามขั้นตอนที่  
1-3 

1. ดำเนินการเก็บข้อมลูของเครือข่ายผู้ประกอบการ 
และเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจไมเ้พื่อเป็น
ฐานข้อมูล 
2. ดำเนินการจดัประชุม สัมมนา ผู้ประกอบการไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2565 
3. ดำเนินการจดัตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการค้าไม้ และ
ผลิตภณัฑ์ไม้ 1 เครือข่าย 
 
 

100 10 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในการออก
ใบเบกิทางนำไมห้รือของป่าเคลื่อนทีผ่่านทางระบบ
ดิจิทัล 

10 น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 มากกว่าร้อย
ละ 80 

อยู่ระหว่างการตามแบบสำรวจ ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ ได้ร้อยละ 80 
 
 
 

75 7.5 

6. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบในการ
ดำเนินการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ผ่านทางระบบดิจิทลั 

10 น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 มากกว่าร้อย
ละ 80 

ดำเนินการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ผ่านทางระบบดิจิทัล (เฉพาะด่านป่า
ไม้ 24 ด่านที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนัก
เศรษฐกิจการป่าไม้) ได้มากกว่า ร้อยละ 80 

100 10 

7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อย
ละ 95 

- N/A  

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 รอ้ยละ 48 0 0 

9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

10 ระดับคะแนน 
1-2 

ระดับคะแนน  
3-4 

ระดับคะแนน  
5 

 
 
 
 
 
 
 

75 7.5 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

9.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการออก
ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ีผ่านทาง
ระบบดิจิทลั 

              

     

                

9.2 การปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือรับรอง
ไม้ ผลิตภัณฑไ์ม้ และถ่านไม้เพื่อการค้าหรือ
ส่งออก 

. จัดทำแผนขยายผลการดำเนินงานไปยัง สจป. และ
ศูนย์ป่าไม้ โดยจดัประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบให้แก่
หน่วยงาน จำนวน ๑ ครั้ง ในเดือน ก.พ. ๖๕ และ
อบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ (แยกรายภาค) 
จำนวน ๔ ครั้ง ระหวา่งเดือน มี.ค. - มิ.ย. ๖๕ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการออกใบเบิกทางฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย รวมทั้ง แผนการขยายผลการดำเนินงานไปยัง 
สจป. และศูนย์ป่าไม ้
3. ทดสอบระบบการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของ
ป่าเคลื่อนทีผ่่านทางระบบดิจิทลัในพื้นที่ขยายผล 
ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๕     
4. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์/แนวปฏิบตัิ และ
จัดทำประกาศเร่ิมใช้งาน ในเดือน ก.ย. ๖๕โดย
กำหนดให้มีผลการประเมินคุณภาพการพัฒนา
ระบบการออกใบเบิกทางฯ ตัง้แต่ 80 คะแนน   
ขึ้นไป 
 
1. จัดทำแผนขยายผลการดำเนินงานไปยัง สจป. และ
ศูนย์ป่าไม้ ระหว่างเดือน มี.ค. - ม.ิย. ๖๕ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการออกใบเบิกทางฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย รวมทั้ง แผนการขยายผลการดำเนินงานไปยัง 
สจป. และศูนย์ป่าไม ้
3. ดำเนินการทดสอบระบบการออกใบเบิกทางนำไม้
หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านทางระบบดิจิทัลในพื้นท่ี
ขยายผล ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๕     



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

4. ดำเนินการจดัทำประกาศหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ 
และจัดทำประกาศเริม่ใช้งาน ในเดือน ก.ย. ๖๕ โดย
กำหนดให้มีผลการประเมินระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาการออกใบเบิกทางฯ ให้อยู่ในระดับคะแนน 5 

รวม 100       
สรุปผล  ระดับ ......... 

 
*หมายเหตุ :  
1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 

แบบฟอร์มที่ 1 


