
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)          ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.จ านวนพืน้ทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น (ไร่)  15 น้อยกว่า 3,744 ไร่ 3,744 ไร่ 3,900 ไร่ 50  
(จ านวน 562 ไร่) 

7.5 

2.การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่าชมุชน 15 292 ป่าชุมชน 583 ป่าชุมชน 612 ป่าชุมชน 58  
(379 ป่าชุมชน) 

8.7 

3.ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20 3,841 จุด 8,500 จุด 9,845 จุด 36 
(2,735 จุด) 

7.2 

4.จ านวนพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิี่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

20 13,500 ไร่ 15,000 ไร่ 18,750 ไร่ 90 
(16,851.99 ไร่) 

18 

5. จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)** 

- 11,245,022.21 ไร่ 
จ.ชม. 9,627,355.98 ไร่ / จ.ลพ. 1,617,666.23 ไร่ 

 
รอผลภาพถ่ายดาวเทียม ปี 62-63 

0 

6. จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ที่ได้รบัการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)** 

- 225 ไร่ 
 

 
 (531.73 ไร่) 

0 
 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายการเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10  
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 95  

 
มากกว่าร้อยละ 

95 

 
ร้อยละ 40 

 
0 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95  ร้อยละ 100 ร้อยละ 30.25 0 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหารือ ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 -จัดส่งข้อเสนอ 
30 เม.ย. 64  
-จัดส่งรายงาน
ผล 15 ก.ย.64 

ไม่ต่ ากว่า 70 
คะแนน 

ตั้งแต่ 80 
คะแนนขึ้นไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 
0 

รวม 100      
สรุปผล 41.40 

 

*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ)์ 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 

** เป็นตัวช้ีวัดที่ไม่ได้คิดคะแนน 
เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

 ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
แบบฟอร์มท่ี 1 


