
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนัก/กอง/กลุ่ม….สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ลำปาง….  
(…..) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)              (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)    (...✓...) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ตัวชี้วัด 
 น้ำหนักตัวชี้วัด  

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนท่ีได้ (คะแนน)* 

(D) เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 15 น้อยกว่า 3,936 ไร่ 3,936 ไร่ 4,100 ไร่ 4,100 ไร่ 15 
2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 15 142 ป่าชุมชน 283 ป่าชุมชน 297 ป่าชุมชน 406 ป่าชุมชน 15 
3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 ไม่เกิน 5,018 จุด ไม่เกิน 4,461 จุด ไม่เกิน 3,903 จุด 4,855 จุด 11.46 
4. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อ
นำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

20 4,052 ไร่ 4,559 ไร่ 5,065 ไร่ 5,013 ไร่  19.79 

5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม - 8,226,075.13 ไร่   10,985,460.19 ไร่ - 
6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ทีไ่ด้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย –  
    เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor) 

- 100 ไร่   100 ไร่ - 

7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ 
   ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 100 % 10 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 100 % 10 

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา 
   หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมฯ 
  ภายใน 30 เม.ย. 64 
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมฯ 
พร้อมเอกสารให้ ปม. ภายใน 15 ก.ย. 64 

มีผลการประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ต้ังแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป 

100 คะแนน 10 

รวม 100     91.25 
หมายเหตุ  เนื่องจากเป็นการดำเนินงานในครึ่งปีงบประมาณ                  สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 
*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทยีบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดน้ัน ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวอย่าง  การคำนวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด................... 30 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. ตัวชี้วัด................... 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ตัวชี้วัด................... 20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด.................. 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 30 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1. จำนวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (ไร่) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,936 ไร ่
 

3,936 ไร ่
 

  4,100 ไร่   
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

จำนวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

15 4,100 ไร่   100 15 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
• เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ และสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
• เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,100 ไร่  
• การสนับสนุนไม้เศรษฐกิจ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใชจ้่ายบางส่วนในการเตรียมพ้ืนที่ การปลูกและบำรุงดูแลรักษา 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  งบประมาณไม่เพียงพอ  
หลักฐานอ้างอิง : 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๒  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2. ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

198 ป่าชุมชน 
 

330 ป่าชุมชน 
(แผนปี 63) 

  396 ป่าชุมชน   

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

1. การส่งเสริมการจัดทำ
แผนการจัดการป่าชุมชน 
2. การจัดต้ังป่าชุมชน 
3. การจัดทำแนวเขต 

15 406 หมู่บ้าน 
( 100 คะแนน) 

100 15 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
• ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชน

ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 

• เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5,000 หมู่บ้าน 
• แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการปา่ชุมชนประจำ

จังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
• การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจำนวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
     การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน  

ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  งบประมาณไม่เพียงพอ  
หลักฐานอ้างอิง : 

 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)..) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) รอบ6 เดือน(1 ต.ค. 63–31มี.ค. 64)    ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                  
( ..../... ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี้วัดที่ :..3...ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) ในพื้นท่ีจังหวัดลำปาง..ได้รับการดูแลและ   
บริหารจัดการ.. 
 
คำอธิบาย :  
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ไม่เกิน 5,018 จุด 
 

ไม่เกิน 4,461 จุด ไม่เกิน 3,903 จุด 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

3. ความสำเร็จของการ
จัดการหมอกควันและ 
ไฟป่า (Hotspot) 
 

20 2,649 จุด พื้นท่ีเสียหาย 
11,178 ไร ่

 

100 20 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการเตรียมความพร้อมป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 
2. ตรวจติดตามให้คำแนะนำพนักงานฯ เจ้าหน้าท่ี  หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมไฟป่า 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

1.1 ด้านงบประมาณ....ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน.............................. 
1.2 ด้านบุคลากร...พนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานขาดความชำนาญ และมีอายุค่อนข้างมาก.................... 
1.3 ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก....ขาดยานพาหนะในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ปฏิบัติงานชำรุดเสียหาย........ 

 
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 4. จำนวนพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดินเพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4,052 ไร่ 4,559 ไร่   5,065 ไร ่  
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

1. จำนวนพืน้ท่ีป่าสงวน
แห่งชาติท่ีได้รับการจัดหา
ท่ีดินเพื่อนำไปจัดท่ีดินทำ
กินให้ชุมชน 

20 5,013 ไร ่
 

98.95 19.79 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
• การจัดหาท่ีดินเพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชน คือ การดำเนินการสำรวจตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์

ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม(ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เช่นเพ่ิมเลขบัตรประจำตัวประชาชน,ที่อยู่ ฯลฯ เพ่ือดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน  

• เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,000 ไร่ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :   
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95  มากกว่าร้อยละ 95  
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ำหนัก) 
1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

15 เบิกจ่ายร้อยละ 100 100 15 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
• เป้าหมายการดำเนินงาน กำกับ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  - 
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 8. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95  มากกว่าร้อยละ 95  
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ำหนัก) 
1. ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณ 

15 เบิกจ่ายร้อยละ 100 100 15 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
• มีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

เบิกจ่ายร้อยละ 100  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน :   - 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    - 
หลักฐานอ้างอิง : - 
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รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพฒันาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระ
บนนการทำงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2564 
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ให้กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน  

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน 

10 100 คะแนน 100 10 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
• การปรับปรุงระบบทะเบียนคำสั่งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)  มาใช้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณ คำสั่ง โดยได้มี

การนำเอาแอปพลิเคชันในกลุ่มของ Google drive ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Microsoft excel คือสามารถสร้างคอลมัภ์
และแถว สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ในคำสั่งลงไปในตารางได้ เช่นเดียวกันกับการใช้สมุดทะเบียนออกเลขคำสั่ง แต่มีความยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงานโดยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบออกเลขคำสั ่งได้อย่างรวดเร็ว ลดขั ้นตอนของการปฏิบัติงาน และลดการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยผลลัพธ์ในการใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานระบบใหม่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและสูงสุด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน, เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น
ในกลุ่มของ Google drive, วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและรองรับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาในปัจจุบัน 
 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  งบประมาณในการจดัซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบท่ีรองรับกับเทคโนโลยีต่างๆ 
หลักฐานอ้างอิง :  
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