
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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สรุปคะแนนผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 
 

( ……) 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) 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 

(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 

(D) 
เปาหมายขั้นตน 

50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 

100 คะแนน 

1. จำนวนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับการ

จัดหาท่ีดิน เพ่ือนำไปจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน (ไร) 

20 248,889 ไร 252,872 ไร 

 

256,855 ไร 

 

374,047 ไร 20 

(100 × 20 / 100 = 20) 

2. จำนวนพ้ืนท่ีปาไม สำรวจจากภาพถาย

ดาวเทียม (ตัวช้ีวัด Monitor) 

20 102.16 ลานไร 

 

102.32 ลานไร 

 

102.49 ลานไร 

 

102.35 ลานไร 15.04 คะแนน 

(75.2 x 20 / 100 = 15.04) 

3. จำนวนราษฎรท่ีไดรับการตรวจสอบรับรอง

สิทธิทำกินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  

10 7,509 ราย 11,263  ราย 15,018 ราย 2,466 ราย 0 

(0 × 10 /100 = 0) 

4. จำนวนเน้ือท่ีปาไมถาวรท่ีไดรับการสำรวจสภาพ

พ้ืนท่ี เพ่ือจัดทำขอมูลท่ีดิน 

10 100,000 ไร 150,000 ไร 200,000 ไร 22,869 ไร 0 

(0 × 10 /100 = 0) 

5. จำนวนรางกฎกระทรวงท่ีผานการประชา

พิจารณ 

10 28 ปา 31 ปา 34 ปา อยูในระหวางการดำเนินการ N/A 

 

  

แบบฟอรมที่ 1 
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ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 

(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 

(D) 
เปาหมายขั้นตน 

50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 

100 คะแนน 

6. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 อยูในระหวางการดำเนินงาน N/A 

7. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 10 รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 รอยละ 12.47 

 

0 คะแนน 

(0 x 10 / 100 = 0) 

8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ

พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

- - จัดสงขอเสนอ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

ภายในวันท่ี 30 

เมษายน 2564  

- จัดสงรายงานผล

การพัฒนาพัฒนา

นวัตกรรมฯ พรอม

เอกสารหลักฐาน 

ใหกรมปาไม

ภายในวันท่ี 15 

กันยายน 2564 

มีผลการประเมนิ

คุณภาพของ

นวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 

คะแนน 

มีผลการประเมนิ

คุณภาพของ

นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 คะแนน

ข้ึนไป 

อยูในระหวางการจดัสง

ขอเสนอพัฒนานวัตกรรมฯ 

ภายในวันท่ี 30 เมษายน 

2564 

N/A 

9. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดับคะแนน  

1 - 2 

ระดับคะแนน  

3 - 4 

ระดับคะแนน  

5 

อยูในระหวางการดำเนินงาน N/A 

รวม 100     35.04 

(20 + 15.04 + 0 + 0 +0 ) 

สรุปผล ระดับตองปรับปรุง  
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*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนท่ีได) (D) ไดมาจาก 

1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑการประเมิน (B)  (ถาอยูในชวงระหวาง 2 เปาหมาย ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค) 

2. นำคะแนนท่ีไดจากขอ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แลวหารดวย 100 จะไดคะแนนชอง (D) 

3. ผลการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมายข้ันตน จะไดคะแนนเปนศูนย 

เกณฑการประเมินระดับสวนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 90 – 100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันตน มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับตองปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กวา 60 คะแนน 

 


