
รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนกัวิจัยและพัฒนาการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 
ตัวชี้วัดท่ี 3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนางานวิจัยดานปาไม (รอยละ) 
                   - ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
                    - การนำองคความรูท่ีไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยไีปใชประโยชน  
                    - การตอยอดเชิงพาณิชย  
                    - ผลงานวิจัยท่ีกรมปาไมและประชาชนนำไปประยกุตไดจริง 
 
การพัฒนางานวิจัยดานปาไม 
 
                                                            
 
                                                              
 
                                                           
 
                                                            
 
 
การวิจัยและพัฒนาดานปาไม (R&D) หมายถึง การนำเอาองคความรู และ/ หรือผลการศึกษาวิจยัและวิเคราะห รวบรวมศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหองคความรูใหมท่ีสามารถนำไปใชประโยชน  

•   การวิจัยและพัฒนาดานปาไม (R&D) หมายถึง การนำองคความรู และ/ หรือผลการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห รวบรวมศึกษา
เพ่ิมเตมิ เพ่ือใหไดองคความรูใหมท่ีสามนำไปใชประโยชนได 

• การถายทอดเทคโนโลยี (TT) หมายถึง การนำผลการวิจัยและพัฒนางานวิจัยดานปาไม (R&D) ท่ีแลวเสร็จมาพัฒนาใหอยู
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือนำไปถายทอดสูกลุมเปาหมายใหสามารถนำไปใชประโยชนได 

• รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก 
                    1.การติดตาม แนะนำ และแกไขปญหา 
                    2.การเผยแพรองคความรูจากการวิจัยดานปาไม 
                    3.การสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากองคความรูงานวิจัยดานปาไม 
                    4.การบริการวิชาการดานปาไม 
                    5.การฝกอบรม ประชุม สมัมนา และการแสดงนิทรรศการ 
                    6.การสรางเครือขายวิชาการดานปาไม 

• ชองทางการเผยแพรสูสาธารณะ ไดแก 
                    1.อินเตอรเน็ต เว็บไซต 
                    2.คลินิกปาไม ศนูยบริการประชาชน 
                    3.วิทยุ โทรทัศน 
                    4.หนังสือ สิ่งพิมพ แผนพับ วีดีทัศน 
                    5.ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
                    6.นิทศรรศการ 

• การนำองคความรูท่ีไดรบัการถายทอดไปประโยชน หมายถึง การนำองคความรูท่ีไดรับการถายทอดไปใชประโยชน ดังน้ี 
                    1.ใชสอยในชีวิตประจำวัน 
                    2.นำไปใชในการปฏิบัติงาน 
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                    3.พัฒนาตอยอดองคความรู 
                    4.เสริมรายได หรือลดรายจาย 
                    5.สรางอาชีพ หรือสรางรายได 
                    6.ตอยอดเชิงพาณิชย 

• ตอยอดเชิงพาณิชย หมายถึง การนำองคความรูจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการถายทอดไปพัฒนาและประยุกตเพ่ือกอประโยชน
ทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมธุรกิจ คือ กิจกรรมตางๆ ท่ีกอใหเกิดการผลิตสินคาและบริการ โดยมีการซือ้ขาย แลกเปลีย่นกัน และมี
วัตถุประสงคเพ่ือตองการประโยชนหรือกำไรจากการกระทำของธุรกิจ 

                             ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไวในแตละปงบประมาณ พ.ศ.2564 
                แผนงานท่ี 1 ปลูกไมมีคาฟนฟูผืนปา พัฒนาพ้ืนท่ีปาสเีขียว เพ่ือคุณภาพชีวิตประชน 
แผนงานยอยท่ี 1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมไผเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
แผนงานยอยท่ี 2 การจดัการสวนปาสักอยางยั่งยืนเพ่ือเกษตรกร (ระยะท่ี 2) 
แผนงานยอยท่ี 3 การวิจยัและพัฒนาพะยูงเพ่ือสงเสริมการเพ่ิมมลูคาและการใชประโยชน 
แผนงานยอยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาคุณภาพของการบูรณาการเพ่ือการใชประโยชน 
แผนงานยอยท่ี 5 การวิจยัและพัฒนาไมหอมแกนจันทรเพ่ือเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชย 
แผนงานยอยท่ี 6 การวิจยัและพัฒนาเทคนิคการจดัการปาในเมือง 
แผนงานยอยท่ี 7 การวิจยัและพัฒนาไมและของปาในสวนปาเชิงพาณิชยเพ่ือมลูคาและการใชประโยชน 
แผนงานยอยท่ี 8 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการพิสจูนไมมีคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
แผนงานยอยท่ี 9 การศึกษามวลชีวภาพและการเก็บกักคารบอนในไมมีคาบางชนิด 
แผนงานยอยท่ี 10 การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากไมสนท่ีราบผืนสดุทายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนงานยอยท่ี 11 การพัฒนาเทคนิคการจัดการในสวนปาอะเคเซยี 
แผนงานยอยท่ี 12 การใชประโยชนตามศักยภาพการใชงาน 
                  แผนงานท่ี 2 การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยืน 
แผนงานยอยท่ี 1 วิจัยเพ่ือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถ่ิน 
แผนงานยอยท่ี 2 วิจัยและพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรเพ่ือการใชการใชประโยชนอยางยืน 
แผนงานยอยท่ี 3 วิจัยและพัฒนาของปาในประเทศไทย 
                  แผนงานท่ี 3 การจัดการปาไมเพ่ือแกปญหาวิกฤตภยัแลงอยางยั่งยืน 
แผนงานยอยท่ี 1 สะแกราชโมเดล ตนแบบแหงการฟนฟูไมอยางยั่งยืน 
แผนงานยอยท่ี 2 ศักยภาพและระดับความสำเร็จของการฟนฟูปาตามแนวพระราชดำในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากไฟปาแบบมสีวนรวม     
ของชุมชน 
แผนงานยอยท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการปาแบบอเนกประโยชนเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีตนน้ำท่ียั่งยืนในกลุมน้ำหวย
หลวงตอนบนจังหวัดอุดรธานี 
แผนงานยอยท่ี 4 ศึกษาหาความเหมาะสมในการสรางฝายในพ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ือสรางสมดุลของการใชประโยชนน้ำในชุมชนโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) 
แผนงานยอยท่ี 5 แนวทางปองกันและแกไขปญหาวิกฤตไฟปาพรุควนเคร็ง โดยสงเสริมการมสีวนรวมฟนฟูของชุมชน 
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เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม 
ไดรอยละ 90 ของโครงการ  
ท่ีดำเนินการในปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 ตามเปาหมายของ 
แตละโครงการ 

- ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม ได
รอยละ 100 ของโครงการ 
ท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามเปาหมายของแตละโครงการ 
- กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูท่ี
ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยไีปใช
ประโยชน รอยละ 89 

- ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
ไดรอยละ 100 ของโครงการ ท่ีดำเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามเปาหมายของแตละโครง 
- กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูท่ี
ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยไีปใช
ประโยชน รอยละ 89 
- กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูท่ี
ไดรับจากการถายทอดไปใชประโยชน 
และ/หรือสรางอาชีพ หรือ รายได และ
สามารถนำไปประโยชนไดในเชิงพาณิชย 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนงานการพัฒนางานวิจัยดานปาไม 
(รอยละ) 
  - ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
  - การนำองคความรูท่ีไดรับจาก 
    การถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน  
  - การตอยอดเชิงพาณิชย  
  - ผลงานวิจัยท่ีกรมปาไมและประชาชน  

นำไปประยุกตไดจริง 
 

10 ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม 
รอยละ 100 ของโครงการท่ีดำเนินการ
ในปงบระมาณ พ.ศ.2564 
-กลุมเกษตรกรนำองคความรูท่ีไดรับจา
การถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน
รอยละ 97.30 
-กลุมเกษตรกรนำองคความรูท่ีไดรับจาก
การถายทอดไปใชประโยชนและ/หรือ
สรางอาชีพหรือสรางรายได และ
สามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
จำนวน 6 ราย 
 

10.0000  
 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : - 
             สำรวจและลงพ้ืนท่ีติดตามผูเขาอบรม โดยการเก็บแบบสอบถามการนำความรูท่ีไดรับการบริการไปใชประโยชนโครงการ
ฝกอบรมหลักท่ี เปดอบรมในปงบประมาณ 2564 
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : - 
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อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - 
               ในการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมสามารถเก็บขอมูลได 100 เน่ืองจากปจจบัุนสถานการณโควิด 19 
 ทำใหผูรับบริการมีจำนวนลดลง 
 
 
หลักฐานอางอิง : - 
               แบบสอบถามการนำความรูท่ีไดรับการบริการไปใชประโยชนโครงการฝกอบรมหลักสตูรท่ีเปดอบรมใน  
ปงบประมาณ 2564 
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