
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) 
 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

 

( …… ) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)       ( .........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ)  

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด้าเนินงาน  
(C) 

คะแนนท่ีได้ (คะแนน)*  
(D) เป้าหมายขั้นต่้า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม  
      พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
  
 

15 
 
 
 

จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร   
 “วนเกษตร” จ านวน 9 รุ่น 
  จ านวน  225 คน 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร  
 “วนเกษตร”จ านวน 9 รุ่น 
 225 คน 
 - จัดท าสัญญาจัดซ้ือ จัดจ้าง 
 การจัดท าแปลงสาธติโครงการ   
 ธนาคารอาหารชุมชน   
 จ านวน 2,350 ไร่ 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร  
 “วนเกษตร”จ านวน 9 รุ่น  
 225 คน 
 - จัดท าสัญญาจัดซ้ือ จัดจ้าง  
 การจัดท าแปลงสาธติโครงการ  
 ธนาคารอาหารชุมชน  
 จ านวน 2,350 ไร่ 
 - จัดท าแปลงสาธิตโครงการ   
 ธนาคารอาหารชุมชน  
 จ านวน 2,350 ไร่ 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร  
 “วนเกษตร”จ านวน 9 รุ่น  
  225 คน  
 - จัดท าสัญญาจัดซ้ือ จัดจ้าง 
 การจัดท าแปลงสาธติโครงการ  
 ธนาคารอาหารชุมชน  
 จ านวน  2,350 ไร ่แล้วเสร็จ 

11.25 คะแนน 

1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
      ป่าชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน 

10 
 

 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ  
 หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง”  
 จ านวน 7 รุ่น 175 คน 

 จัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  
 จ านวน 1,750,000 กล้า 

 เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  
 จ านวน 1,750,000 กล้า 

 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   
 หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง”  
จ านวน 7 รุ่น 175 คน แล้วเสร็จ 

7.5 คะแนน 

1.3 ระดับความส าเร็จกิจกรรมพัฒนา  
      เครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่าพัฒนา  
      ชาติ : จ านวนสมาชิกเครือข่ายป่า  
      ชุมชนรายบุคคล 

15  จ านวนสมาชิกเครือข่าย 
 ป่าชุมชน รายบุคคล 500 คน 

 จ านวนสมาชิกเครือข่าย 
 รายบุคคล 750 คน 

 จ านวนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 
รายบุคคล 2,000 คน  

โดยประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ 
บริหารจัดการป่าชุมชนภายใต้
การด าเนินงานในรูปแบบ
เครือข่ายป่าชุมชน 
 

จ านวนสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน  
รายบุคคล 750 คน 

11.25 คะแนน 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(2) 
 

*หมายเหต ุ: การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 

1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดน้ัน ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ)  

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด้าเนินงาน  
(C) 

คะแนนท่ีได้ (คะแนน)*  
(D) เป้าหมายขั้นต่้า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

2.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินการ 
      สร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่     
      ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
      พ.ศ. 256 

15 
 
 
 
 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
 (คลินิกป่าชุมชน) หรือ 
 VDO conference 
 จ านวน 2 ครั้ง 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
 (คลินิกป่าชุมชน) หรือ 
 VDO conference 
 จ านวน  5 ครั้ง 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ 
 ในรูปแบบคลินิกป่าชุมชน หรือ 
 VDO conference 
 จ านวน 6 ครั้ง 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
 (คลินิกป่าชุมชน) หรือ 
 VDO conference 
 จ านวน 5 ครั้ง 

11.25 คะแนน 

2.2 ระดับความส าเร็จในการจัด 
       ท าร่างอนุบัญญัติตาพระราชบัญญัติ 
       ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

15  จัดท าร่างอนุบัญญัติแลว้เสร็จ  
 เพ่ือเสนอ คณะกรรมการพัฒนา    
 ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
 ว่าด้วยการป่าไม้พิจารณา  
 15  ฉบับ 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติแลว้เสร็จ 
 เพ่ือเสนอ คณะกรรมการพัฒนา  
 ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  
 ว่าด้วยการป่าไม้ พิจารณา  
 25  ฉบับ 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติแลว้เสร็จ 
 เพ่ือเสนอ คณะกรรมการพัฒนา   
 ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  
 ว่าด้วยการป่าไม้ พิจารณา  
 32  ฉบับ 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติแลว้เสร็จ  
 เพ่ือเสนอ คณะกรรมการพัฒนา   
 ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
 ว่าด้วยการป่าไม้พิจารณา  
 15  ฉบับ 

11.25 คะแนน 

3.     ………………….…ไม่มี       

4. ระดับความส าเรจ็การด าเนินการ   
    มาตรการลดปรมิาณขยะมูลฝอย 

5  รณรงค์และมีมาตรการให้ 
 หน่วยงานในสังกัด 
 ส านักจัดการป่าชุมชนได้ 25 % 

 รณรงค์และมีมาตรการให้ 
 หน่วยงานในสังกัด 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ได้ 30 % 

 รณรงค์และมีมาตรการให้ 
 หน่วยงานในสังกัด 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ได้ 35 % 

 รณรงค์และมีมาตรการให้ 
 หน่วยงานในสังกัดส านักจัดการ 
 ป่าชุมชน รายงานปริมาณขยะมูล   
 ฝอยที่เกิดขึ้น  ได้ 25 % 

2.5 คะแนน 

5. ความส าเรจ็ของการเพิ่มและ   
    พัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 

25 3,000 ป่าชุมชน 5,000 ป่าชุมชน  
 

6,000 ป่าชุมชน  ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนบริหาร
จัดการป่าชุมชน 
 จ านวน 3,129 ป่าชุมชน  

12.5 คะแนน 

รวม 100     67.5 คะแนน 
สรุปผล ระดับมาตรฐานขั้นต้น  




