รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(รอบ 12 เดือน)

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขานครสวรรค์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
หน้า

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
1.1 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – ส่งดาเนินคดี
1.2 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง
2. ระดับความสาเร็จจานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุกทาลาย
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เป้าหมาย
3. จานวนการจัดหาที่ดนิ ทากินให้ผู้ไร้ที่ทากินพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการฟื้นฟูป่าไม้
5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
การประเมินคุณภาพ
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
7. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
7.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
7.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
8. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ
9. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้า
10. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาองค์การ
11. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับ
สานัก/กลุ่ม ลงสู่สว่ น/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล
12. ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

1
3

5
9
11
14
16

18
19
21
23
25
27
29
32

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
( ) รอบ 9 เดือน
(  ) รอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย น้าหนัก
ตัวชี้วัดผล
ผลการ ค่าคะแนน
คะแนน
วัด (ร้อยละ)
1
2
3
4
5
ดาเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้าหนัก

มิตภิ ายนอก น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 75 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้

 การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
1. จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้
(ไร่)
1.1 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืน
ได้ – ส่งดาเนินคดี (ไร่)

ระดับ

(20)

ระดับ

10

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1.2 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืน
ได้ – เข้าครอบครอง (ไร่)
2. ระดับความสาเร็จจานวนพืน้ ที่
ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูก
บุกรุกทาลายเปรียบเทียบกับพืน้ ที่
เป้าหมาย
3. จานวนการจัดหาที่ดนิ ทากินให้
ผู้ไร้ที่ทากินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
4. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงานการ
ฟื้นฟูป่าไม้
5. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงานการ
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ระดับ

10

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ

10

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ

10

ระดับ

15

ระดับ

10

ระดับ 5
3,413.795
ไร่
ระดับ 5
831.15 ไร่

5.000

0.5000

5.000

0.5000

ระดับ 5
431.905
ไร่

5.000

0.5000

6,965. 9,287. 11,609. 13,931. 16,253. ระดับ1
8635 818 7725 727 .6815

1.000

0.1000

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.7500

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.5000

 การประเมินคุณภาพ
ระดับ 5
5.000
0.5000
6. ร้อยละของระดับความพึง
ร้อย
10
65%
70%
75% 80%
85%
พอใจของผู้รับบริการ
ละ
มิตภิ ายใน น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้

 การประเมินประสิทธิภาพ
7. ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ร้อย
ละ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
( ) รอบ 9 เดือน
(  ) รอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย น้าหนัก
ตัวชี้วัดผล
ผลการ ค่าคะแนน
คะแนน
วัด (ร้อยละ)
1
2
3
4
5
7.1 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
7.2 ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
8. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ
9.ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดน้า
10. ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน


ดาเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้าหนัก

ร้อย
ละ

(2.5)

75%

78%

81%

84%

87%

99.99

5.000

0.1250

ร้อย
ละ

(2.5)

88%

90%

92%

94%

96%

99.99

5.000

0.1250

ระดับ

2.5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.1250

ระดับ

2.5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 1

1.000

0.0250

ระดับ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.2500

ร้อย
ละ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.2500

ร้อย
ละ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.2500

การพัฒนาองค์การ

11. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายจากระดับสานัก/กลุม่
ลงสูส่ ว่ น/ฝ่าย และลงสู่ระดับ
บุคคล
12. ระดับความสาเร็จของ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนิน
กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี

รวม
รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

4.50

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.1 : จานวนพื้นที่ป่าไม้ท่ที วงคืนได้-ส่งดาเนินคดี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายจาเนียร หนูแย้ม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปาริชาติ โนนจันทร์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานข้อมูลจานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจยึด ได้นาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย จานวน 2,478.97 ไร่
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยพืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2558 เท่ากับ 2,478.97 ไร่ พบว่ามีค่า
เพิ่มขึน้ และมีคา่ คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ปีงบประมาณ
พ.ศ.

พื้นที่ป่าที่ตรวจยึดและดาเนินคดี (ไร่)

2551

448.4975

2552

231.8400

2553

835.6400

2554

349.8375

2555

947.9100

2556

1,068.7875

2557

1,933.1700

2558

2,478.97

รวม

8,294.645

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับคะแนนเท่ากับ 247.897 ไร่หรือคิดเป็น +/- ร้อยละ 10
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
1,983.176
2,231.073
2,478.97
2,726.867
2,974.764
พื้นที่ป่าที่ทวง
คืนได้(ไร่)
หมายเหตุ :
- กาหนดค่าเป้าหมาย จาก ผลงานปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,478.97 ไร่ เป็นค่าระดับ 3 และมีชว่ งปรับคะแนนเท่ากับ 247.897 ไร่
(หรือคิดเป็น+/-ร้อยละ 10 ของค่าระดับ 3)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้-ส่ง
ดาเนินคดี

หน่วยวัด
ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2,478.97
3413.795

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

1.1 จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้-ส่ง
ดาเนินคดี

10

ระดับ 5

5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) สรุป จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ -ส่ง
ดาเนินคดี จานวน 222 แปลง 3,413.795 ไร่ โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจา
ทุกเดือน และรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินการทวงคืนผืนป่า 2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.2 : จานวนพื้นที่ป่าไม้ท่ที วงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายจาเนียร หนูแย้ม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปาริชาติ โนนจันทร์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของจานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนและเข้าครอบครอง
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานข้อมูลจานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ใน
กรณีเข้าครอบครอง) ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จานวน 69 แปลง 831.15 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล พ.ศ.2558 เท่ากับ
11.97 ไร่ พบว่ามีค่าเพิ่มขึน้ และมีคา่ คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

พื้นที่ป่าที่ตรวจยึดได้ (ไร่)
11.97

หมายเหตุ สานักฯ เริ่มดาเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับคะแนนเท่ากับ+/- ร้อยละ 10
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
9.576
10.773
11.970
13.167
14.364
พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้
(ไร่)
หมายเหตุ :
- กาหนดค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 3 เท่ากับค่าเฉลี่ยของการทวงคืน-เข้าครอบครอง โดยการดาเนินการตาม ม.25 ซึ่งเท่ากับ
11.97 ไร่ และมีชว่ งปรับคะแนน +/-ร้อยละ 10 ของค่าระดับ 3)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้-เข้า
ครอบครอง

หน่วยวัด
ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
ก่อน 2558
2558
11.97

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

10

ระดับ 5

5.0000

1.2 จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ –
เข้าครอบครอง (ไร่)

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) สรุป จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ -เข้า
ครอบครอง จานวน 69 แปลง 831.15 ไร่ โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุก
เดือน และรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินการทวงคืนผืนป่า 2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จจานวนพื้นที่ป่าไม้ท่ไี ด้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุกทาลายเปรียบเทียบกับพื้นที่
เป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายจาเนียร หนูแย้ม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปาริชาติ โนนจันทร์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานข้อมูล จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวน 431.905 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยพืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2558 เท่ากับ 554.80
ไร่ พบว่ามีคา่ เพิ่มขึน้ และมีคา่ คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 คือจานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพิ่มขึน้ 10% ของค่าเฉลี่ยพืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558
จึงทาให้ผลการดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ 1 ค่าคะแนนที่ได้ 1.0000
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย

หน่วย
วัด
ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
957.41

2556
1065.02

2557
1,935.30

2558
2,478.97

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึน้ 10% ของค่าเฉลี่ยพืน้ ที่
1
ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 เท่ากับ 610.28 ไร่
จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึน้ 5% ของค่าเฉลี่ยพืน้ ที่
2
ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 เท่ากับ 582.54 ไร่
จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากับค่าเฉลี่ยพืน้ ที่
3
ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 เท่ากับ 554.80 ไร่
จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลาย ลดลง 5% ของค่าเฉลี่ยพืน้ ที่
4
ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 เท่ากับ 527.06 ไร่
จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลง 10% ของค่าเฉลี่ยพืน้ ที่
5
ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 เท่ากับ 499.32 ไร่
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับความสาเร็จจานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ี
ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุก
ทาลายเปรียบเทียบกับพืน้ ที่เป้าหมาย

10

ระดับ 5

5.0000

0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 255 8 – กันยายน 255 9) สรุปสถิติพ้ืนที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน
431.905 ไร่ โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุกเดือน และรวบรวมรายงาน
กรมป่าไม้ วิธีการที่นาไปสู่ความสาเร็จในการดูแลป้องกันพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติไม่ให้ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณพ.ศ.2559
ตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักการของบ้าน วัด โรงเรียน โดย
การเข้าไปสร้างเครือข่ายให้ชุมชนที่อยู่รอบๆพืน้ ที่ปา่ ให้มีความตระหนักและมีจิตสานึก มีจิตใจศรัทธาในการที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วม เน้นความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ชุมชนนั้นๆตั้งอยู่ โดยให้วัด โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
2.
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน ทั้งในเมืองและชนบทให้มีความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยตระหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ถึงผลกระทบในวิกฤตของภาวะน้าท่วม และฝนแล้งไม่เป็นไปตามฤดูกาล โดยการสร้างกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3. ให้สังคมส่วนรวมเป็นผู้ชนี้ าและตัดสิน ในกรณีท่มี ีการกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพืน้ ที่นั้นๆ
4. การออกตรวจป้องปรามและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพืน้ ที่ท่คี าดว่าจะ
มีการบุกรุกพื้นที่ปา่ ไม้ในการประกอบธุรกิจเกษตรตามกระแสความต้องการของตลาดด้านวัตถุดิบ
5. การบังคับใช้กฎหมาย ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
สาเหตุพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมีจานวนมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด เนื่องจาก
1. การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมา เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านคมนาคม และการพลังงานรวมทั้งด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่มุ่งผลิตเพื่อการส่งออกและการขยายพืน้ ที่เกษตรกรรม ทาให้มีความต้องการที่ดินและทรัพยากรป่า
ไม้
2. การเพิ่มประชากรจาก 26 ล้านคน ในปี 2506 เป็น 62 ล้านคน ในปี 2547 มีความต้องการใช้ท่ดี ินและทรัพยากร
ป่าไม้เพิ่มขึน้ เพื่อสนองความต้องการและความจาเป็นพืน้ ฐานเพื่ออยู่อาศัยและทากินเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีความ
ต้องการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การป้องกันและดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในอดีตที่ผ่านมา ยังมีข้อจากัดที่เห็นได้ชัด คือ (1) นายทุนและผู้มี
อิทธิพลยังตัดไม้และบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้และทรัพย์สินรวมทั้งสร้างบารมี เครือข่าย และอิทธิพล
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ (2) การตัดไม้และยึดครองที่ทากินของราษฎร รวมทั้งผู้อพยพต่างด้าวยังมีอยู่
เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยทากินและการสร้างงาน (3) กลไกเครื่องมือของรัฐ ยังมีข้อจากัด โดยเฉพาะการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐและในอดีต (4) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังขาดจิตสานึก ขาดความรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงาน
4. รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย เน้นนโยบายจับกุมผู้บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติท่เี ป็น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน จึงทาให้ทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปา่ สงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของจังหวัด ดาเนินการ
เข้มงวดในการจับกุมดาเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. กรมป่าไม้มีคาสั่ง ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 จัดโครงสร้างหน่วยงานและกาหนดอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 – 13 และ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา โดยส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 การจัดทาแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และ
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า
1.2 ปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงาน
เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดาเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผูก้ ระทาผิด ประสาน ติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

สถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทาลายป่า
1.3 ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. กรมป่าไม้ได้มีคาสั่ง ที่ 4656/2551 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 การจัดหน่วยงานและกาหนดอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดย มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์ ในการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า และการปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการป้องกันรักษาป่า และการปราบปรามการ
กระทาผิด โดยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัคร เพื่อการป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า
2.3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทางรูปแบบและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ขาดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า)
2. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ที ุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ที ันสมัยใน
การปฏิบัตงิ าน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการป้องกันรักษาป่า ให้เพียงพอเหมาะสมกับพืน้ ที่ปา่ ที่รับผิดชอบ เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปา่ ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันและทุรกันดาร
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS) แผนที่ที่มีขอบเขตที่
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนอาวุธปืนสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5. สร้างขวัญและกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าให้มีสวัสดิการ และมีความก้าวหน้าในสายงาน
หลักฐานอ้างอิง :
1. สรุปรายงานสถิติพ้นื ที่ปา่ สงวนแห่งชาติท่ถี ูกบุกรุก ตามแบบรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา
นครสวรรค์
2. สรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 : จานวนการจัดหาที่ดินทากินให้ผู้ไร้ท่ท
ี ากิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสกล เวียงนาค
นายไกรสร วิริยะ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานการจัดหาที่ดินทากินให้ผู้ไร้ท่ี
ทากิน (พืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสานักจัดการทรัพยากรที่ 4 สาขานครสวรรค์ มีเป้าหมาย 3
จังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ 6,570.6025 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี 5,015 ไร่ และจังหวัดพิจติ ร 24.17 ไร่ รวมเป็น 11,609.7725 ไร่
ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์ 6,570.6025 ไร่ สาหรับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจติ ร ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ดังนั้นจึงมีผลการดาเนินงานในระดับ 1 คิดเป็น 1.000 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน : Interval +/-2321.9545 ไร่ (ร้อยละ 20)
ระดับคะแนน
1
2
3
จานวนการจัดหา
ที่ดินทากินให้ผู้ไร้
ที่ทากิน (ไร่)
พื้นที่ป่าสงวนฯ

6,965.8635

9,287.818

11,609.7725

4

5

13,931.727

16,253.6815

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

หน่วยวัด

จานวนการจัดหาที่ดินทากินให้ผู้ไร้ท่ี
ไร่
ทากิน (ไร่)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนงานการฟื้นฟูป่าไม้

10

ระดับ 1

1.000

0.1000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) สรุป จานวนการจัดหาที่ดินทากินให้ผู้ไร้ท่ี
ทากินพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ 6,570.6025 ไร่ สาหรับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจติ ร ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ฯ โดยส่วน จัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุกเดือน และรวบรวม
รายงานกรมป่าไม้
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินการ 2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการฟื้นฟูป่าไม้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์
นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงาน การฟื้นฟูพืน้ ที่ปา่ เสื่อม
โทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ในการฟื้นฟูพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 9
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ได้รับแผนงาน/โครงการ ได้แก่
กิจกรรม
1. กิจกรรมบารุงรักษาสวนป่าเดิม
2. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
3. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน (ไร่)
4,172
1,300
1,200
6,672

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นระดับ 1-5 โดยระดับ 1-2 เป็นร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการ
ฟื้นฟูป่าไม้ ปีฯ 2559 เป็นไปตามแผนที่กาหนด ส่วนระดับ 3-5 เป็นร้อยละของการดาเนินงานตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1
2
3
4
5
โดยที่
ระดับ 1 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานปีฯ 2559
ระดับ 2 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานปีฯ 2559
ระดับ 3 : - ร้อยละ 90 ของราษฎรรอบ ๆ พืน้ ที่เป้าหมายมีการจ้างงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู
- ร้อยละ 90 ของพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมเป้าหมายที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยังคงความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละ 85 ของชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพืน้ ที่เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตงิ านปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้
ระดับ 4 : - ร้อยละ 100 ของราษฎรรอบ ๆ พืน้ ที่เป้าหมายมีการจ้างงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับ
การฟื้นฟู
- ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมเป้าหมายที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยังคงความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละ 95 ของชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพืน้ ที่เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตงิ านปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้
ระดับ 5 : รวบรวมรายงานผลการดาเนินการ เสนอผู้บริหาร และกรมป่าไม้ได้ทันตามกาหนดเวลา
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนงานการฟื้นฟูป่าไม้

15

ระดับ 5

5.000

0.7500

หมายเหตุ :
1) ผลการดาเนินงานในระดับ 1-2 นับจากร้อยละของผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จของแผนปฏิบัติงาน
ปีฯ 2559
2) ผลการดาเนินงานในระดับ 3-4 นับจากร้อยละของ
2.1) ราษฎรโดยรอบพืน้ ที่เป้าหมายได้รับการจ้างงานตามแผนปฏิบัติงานปีฯ 255
9 เพื่อมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู โดย
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของราษฎรที่ทางราชการประสานงานและจ้าง
งานในพืน้ ที่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
2.2) พืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงานปีฯ 255
9 ยังคงความสมบูรณ์ตามเกณฑ์
ที่กาหนด โดย
ความสมบูรณ์ของพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กาหนด มีดังนี้
(1) จานวนพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูครบตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงานปีฯ 2559
(2) จานวนต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูมีจานวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

(3) อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.3) ชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพืน้ ที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีฯ
2558 มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้ โดย
การวัดจานวนชนิดไม้ที่ใช้ปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม คือ จานวนชนิดไม้ตามบัญชีแสดงชนิดไม้ที่กาหนดให้ใช้ใน
การปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้ มีการนาไปปลูกฟื้นฟูในพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 5 ชนิด (คิดเป็นร้อยละ 100)
3) ผลการดาเนินงานในระดับ
5 นับจากร้อยละของการรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร และกรมป่าไม้ได้ทัน
ตามกาหนดเวลา
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ได้ดาเนินการ ตามแผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.101-104) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.255 9 กิจกรรมบารุงรักษาสวนป่าเดิม กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และ
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- กรมป่าไม้ ได้มีคาสั่งให้ขา้ ราชการไปปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินไปให้
หน่วยงานปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ในการดาเนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรม อาจมีผลกระทบจากปัจจัยสภาพฤดูกาลไม่เป็นสภาวะปกติ เช่น
ฝนทิง้ ช่วง ภัยแล้ง ไฟป่า จนส่งผลให้การฟื้นฟูสภาพป่าอาจล่าช้าออกไปได้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายเดชา ชมดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลักษณ์ มาติ๊บ
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนจัดการ
ป่าชุมชน
โทรศัพท์ : 0-5622-1913
โทรศัพท์ : 0-5622-1913
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ โดยส่วนจัดการป่าชุมชน ดาเนินกิจกรรม
ตามแผน คือ การจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้ มีเป้าหมายการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 12
หมู่บา้ น (จังหวัดนครสวรรค์ พิจติ ร และอุทัยธานี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

โดยที่
ระดับ 1 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
ระดับ 2 : - ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
- ดาเนินการสารวจสถานภาพป่าชุมชนในพืน้ ที่แล้วเสร็จ
ระดับ 3 : - มีการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนหรืออนุมัติโครงการต่อเนื่องได้มากกว่าแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีท่กี าหนด จานวนร้อยละ 40
- ป่าชุมชนในพืน้ ที่มีสถานภาพคงอยู่ ร้อยละ 70
ระดับ 4 : - มีการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนหรืออนุมัติโครงการต่อเนื่องได้มากกว่าแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีที่กาหนด จานวนร้อยละ
50
- ป่าชุมชนในพืน้ ที่มีสถานภาพคงอยู่ ร้อยละ 75
ระดับ 5 : - มีการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนหรืออนุมัติโครงการต่อเนื่องได้มากกว่าแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีท่กี าหนด จานวนร้อยละ 60
- ป่าชุมชนในพืน้ ที่มีสถานภาพคงอยู่ ร้อยละ 80

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการ
10
ร้อยละ 100
5.0000
0.5000
ป่าชุมชน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ดาเนินการตามแผนงานของกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมาย จานวน 12 หมู่บา้ นในพืน้ ที่
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ความรู้ความเข้าใจและยินดีร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์ปา่ ของชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานในพืน้ ที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวิราศินี ยุธร
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งพนักงานเพาะชา
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนส่งเสริมการ
ปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0-5622-2426
โทรศัพท์ : 0-5622-2426
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการติดต่อขอรับกล้าไม้จากสถานีเพาะชากล้าไม้ในพืน้ ที่สถานีเพาะชากล้าไม้ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการติดต่อขอรับกล้าไม้จากสถานีเพาะชากล้าไม้ในพืน้ ที่ ให้ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ทราบต่อไป การประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ใช้ขอ้ มูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีร้อยละของระดับความพึงพอใจ
คิดเป็น 100% ค่าคะแนนที่ได้ 5.000
ผลการดาเนินงาน :

.......ตัวชี้วัดที่ 6 .....
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557
2558
2559
100.00

100.00

100.00

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2557
2558
-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
65%

ระดับ 2
70%

ระดับ 3
75%

ระดับ 4
80%

ระดับ 5
85%

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

10

ร้อยละ 100

5.0000

0.5000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- ใช้ขอ้ มูลการสารวจจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ.2559

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 7 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ส 2
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนอานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละความสาเร็จของ การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน การประเมินผลการบริหารงบประมาณ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนั้นการประเมินผลจึงใช้เกณฑ์การประเมินที่มีตัวชี้วัดของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (กรณีท่ี 1)
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังตาราง
กรณีที่ 1 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้าหนัก
2.5
2.5

กรณีที่ 2 ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้าหนัก
5.0

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 7.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ส 2
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนอานวยการ เป็นหน่วยงานดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปรากฎว่างบลงทุนที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 13,463,470.00 บาท
รายจ่ายจริง จานวน 13,463,424.00 บาท คงเหลือ จานวน 46.00 บาท การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รอบ 12
เดือน คิดเป็นร้อยละ 99.99
การประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000

...ตัวชี้วัดที่ 7.1...
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557
2558
2559
99.99

99.98

99.99

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2558
2559
+0.01

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

ระดับ 3
81

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87

-

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

2.5

ระดับ 5
(99.99%)

5.0000

0.1250

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
งบประมาณที่ได้รับ ปี พ.ศ.2558
งบลงทุน
13,463,470.00

รายจ่ายจริง
13,463,424.00

คงเหลือ
46.00

13,463,470.00

13,463,424.00
(99.99%)

46.00

รวม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรให้ความร่วมมือและดาเนินงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
หลักฐานอ้างอิง :
- สผส-จ ประจาเดือนกันยายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 7.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ส 2
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนอานวยการ เป็นหน่วยงานดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน ปรากฏว่าแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน
31,197,473.00 บาท รายจ่ายจริง จานวน 31,197,279.96 บาท คงเหลือ จานวน 193.04 บาท การเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อย
ละของการเบิกจ่าย 99.99
การประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000

...ตัวชี้วัดที่ 7.2...
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557
2558
2559
99.99
99.99
99.99

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2558
2559
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
88

ระดับ 2
90

ระดับ 3
92

ระดับ 4
94

ระดับ 5
96

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

2.5

ระดับ 5
(99.99%)

5.0000

0.1250

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
รวม

ปี พ.ศ.2559
31,197,473.00
31,197,473.00

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรให้ความร่วมมือและดาเนินงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
หลักฐานอ้างอิง :
- สผส-จ ประจาเดือนกันยายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)

รายจ่ายจริง
31,197,279.96
31,197,279.96
(99.99%)

คงเหลือ
193.04
193.04

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ระดับ พิจารณาจาก

ขั้นตอนที่ 5



โดยที่ :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมดาเนินงาน
ตรวจสอบการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็น
หลักฐาน
สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยจัดทาสรุปผลการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานประจาปี 2559 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปีตอ่ ไป เสนอ
ผู้บริหารทราบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ

2.5

ระดับ 5

5.0000

0.1250

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. ใบแจ้งหนีข้ องการไฟฟ้า
2. ใบสาคัญเบิกค่าน้ามัน
หมายเหตุ :
-

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้า
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



โดยที่ :
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดมาตรการประหยัดน้าของหน่วยงาน
กาหนดมาตรการประหยัดน้าของหน่วยงาน
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้าของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รว่ ม
ดาเนินงาน
ตรวจสอบการดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้าของหน่วยงาน โดยบันทึกผลการ
ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน
สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้าของหน่วยงาน โดยจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้าประจาปี 2559 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป เสนอผู้บริหารทราบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการประหยัดน้า

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดน้าของส่วน
ราชการ

2.5

ระดับ 1

1.0000

0.0250

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
หมายเหตุ :
-

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส่วนอานวยการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านป่าไม้
ได้แก่ ข้อมูลด้านการป้องกันรักษาป่าฯ ข้อมูลด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ข้อมูลป่าชุมชน และ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินป่า พร้อม
ทั้ง จัดเก็บข้อมูลรายงานผลให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1

2


3



4




5





โดยที่ :
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
ดาเนินการวิเคราะห์หรือทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลและสอดคล้องกับ
ภารกิจ วิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน
2
ดาเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
3
นาองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดทาระบบฐานข้อมูล
4
นาฐานข้อมูลเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
5
จัดทารายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- ได้นาฐานข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักฯ รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์สานักฯ
(http://www.forest.go.th/nakhonsawan_4b/index.php)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- เว็บไซต์สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ (http://www.forest.go.th/nakhonsawan_4b/index.php)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 11 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจาก
ระดับกรมลงสู่ระดับสานัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
 เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับความสาเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับของความสาเร็จ
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1
√
2
√
√
3
√
√
√
4
√
√
√
√
5
√
√
√
√
√
โดยที่ :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
สานัก/กลุ่มมีการกาหนดตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงมาจากตัวชี้วัดระดับองค์การ
และนาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณา
คาอธิบาย : การถ่ายทอดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิด
ความสาเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
1. การกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิด
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การสื่อสาร ทาความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชีว้ ัด
และเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง
3. การจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเป้าหมายรวมถึง
เกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2

สานัก/กลุ่มมีการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันการบรรลุตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับสานัก/กลุ่ม
คาอธิบาย : การจัดทาแผนปฏิบัติการของสานัก/กลุ่มที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

3

4

5

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ราชการ เพื่อให้มีกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ในระดับสานัก/กลุ่มที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุตัวชีว้ ัด
และเป้าหมายระดับหน่วยงาน
มีการกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับส่วน/ฝ่าย ลงสู่ระดับบุคคล
คาอธิบาย : การกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเป้าหมายการ
ทางานของตนเอง โดยการจัดข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และ
เป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานัก/กลุ่มมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับสานัก/กลุ่ม ระดับส่วน/ฝ่าย
และระดับบุคคล
คาอธิบาย : การสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงาน ระดับส่วน/ฝ่าย และ
ระดับบุคคล
สานัก/กลุ่มมีการจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงานคาอธิบาย :
การนาผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุง
หรือพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอานาจ
2) รายงานการประชุม
3) บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4) เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ถ่ายทอดตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมายจาก
ระดับกรมลงสู่ระดับสานัก/กลุ่ม ลงสู่
ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
-

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
-

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 12: ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ ขององค์กรที่จะดาเนินการ และ
กาหนดนโยบายตามหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่
ละหน่วยงานกาหนดนโยบายในการดาเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. มาตรการด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. มาตรการด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มาตรการด้านองค์การ
4. มาตรการด้านผู้ปฏิบัติงาน
ตารางและสูตรการคานวณ :
คะแนนเฉลี่ย
กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ
น้าหนัก คะแนนที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
(i)
(Wi)
(Ci)
(Wi x Ci)
1. การประหยัดปริมาณการใช้กระดาษ โดยนา
0.25
SM 1
(W1 x SM 1 )
หลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle)
2. การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
0.25
SM 2
(W2 x SM2 )
น้าหนักรวม
 Wi = 1 ค่าคะแนน  (Wix SM i)
ของตัวชี้วัด
นี้เท่ากับ
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
 (Wi x SM i)
 Wi

โดยที่ :

หรือ

(W1 x SM 1) + (W2 x SM 2) + ... + (Wi x SMi)
W1 + W2 + ...+ Wi

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
W หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน้าหนักของทุก
เป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
i หมายถึง ลาดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ 1, 2, ..., i
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. การประหยัดปริมาณการใช้กระดาษ โดยนาหลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มากกว่าปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ 3 ปีย้อนหลังไม่เกินร้อยละ 20
2
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มากกว่าปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
3 ปีย้อนหลังไม่เกินร้อยละ 10
3
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ากับปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
3 ปีย้อนหลัง
4
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลงจากปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ 3 ปีย้อนหลังน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
5
ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลงจากปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ 3 ปีย้อนหลังมากว่าร้อยละ 10
พิจารณาจาก : ระดับความสาเร็จของการลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2. การดาเนินการจัดการองค์ความรู้
พิจารณาจาก : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
กาหนดผู้รับผิดชอบ
2
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่สาคัญเสนอผู้บริหารของ
สานัก/กลุ่ม
3
จัดทาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
4
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผน
5
รายงานผลการดาเนินงานให้ผบู้ ริหารทราบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน
+/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 (Wi x SMi) = 1
2

 (Wi x SMi) = 2

3

 (Wi x SMi) = 3

4

 (Wi x SMi) = 4

5

 (Wi x SMi) = 5

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
.......ตัวชี้วัดที่ 12.....
2557

2558

2559

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2557
2558

- ระดับความสาเร็จของ

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการ
ดาเนินกิจกรรม/ โครงการตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
หลักฐานอ้างอิง :
หมายเหตุ :
-

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน

