รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(รอบ 12 เดือน)

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔
สาขานครสวรรค์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
หน้า

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
1.1 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ (สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่)
1.2 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่)
1.3 จานวนการปลูกป่าในพืน้ ที่ป่าสงวน
2. การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์
3. จานวนการจัดหาที่ดนิ ให้ผู้ยากไร้ในพืน้ ที่ป่าสงวน
4. ระดับความสาเร็จจานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุกทาลาย
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เป้าหมาย
5. จานวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ ที่ป่าสงวน
การประเมินคุณภาพ
6. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการฟื้นฟูป่าไม้
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
7. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
9. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6)
การพัฒนาองค์การ
11. ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการตาม
นโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดี
12. ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดของ
กระบวนการที่สาคัญ

1
3
5

7
9
11
16
18

22
25
28
30

36
42

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
(
) รอบ 10 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. ความสาเร็จของการเพิ่มจานวน
พืน้ ที่ป่าไม้ของประเทศ
1.1 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ (สารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม)
1.2 จานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืน
ได้ – เข้าครอบครอง (ไร่)
1.3 จานวนการปลูกป่าในพืน้ ที่
ป่าสงวน
2. การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ที่
เอกสารสิทธิ์
3. จานวนการจัดหาที่ดนิ ให้ผู้
ยากไร้ในพืน้ ที่ป่าสงวน
4. ระดับความสาเร็จจานวนพืน้ ที่
ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูก
บุกรุกทาลายเปรียบเทียบกับพืน้ ที่
เป้าหมาย
5. จานวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ ที่
ป่าสงวน
6. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงานการ
ฟื้นฟูป่าไม้
7. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงานการ
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ระดับ

20

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

-

100

-

ล้านไร่

(10)

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.0000

0.5000

ไร่

(5)

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

5.0000

0.2500

5.0000

0.5000

5.0000

0.5000

5.0000

0.2500

(1898.22 ไร่)

ไร่

(5)

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5
(300 ไร่)

ระดับ

10

ระดับ 1

ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5
(600 ไร่)

ระดับ

10

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5
(12,893-364 ไร่)

ระดับ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5
(399.47 ไร่)

ระดับ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

ระดับ

10

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.0000

0.5000

ร้อย
ละ

10

ระดับ 5
( 100% )

5.000

0.5000

 การประเมินคุณภาพ
8. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

65%

70%

75%

80%

85%

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
(
) รอบ 10 เดือน
(  ) รอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย น้าหนัก
ตัวชี้วัดผล
ผลการ ค่าคะแนน
คะแนน
วัด (ร้อยละ)
1
2
3
4
5
ดาเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้าหนัก

มิตภิ ายใน น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้

 การประเมินประสิทธิภาพ
9. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ระดับ 5
(99.99%)

5.0000

0.7500

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.1250

5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 4
( 4.60 )

4.000

0.2000

2.5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับ 5

5.000

0.1250

ร้อย
ละ

15

10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักใน
ร้อย
การดาเนินการตามแผนพัฒนา
ละ
องค์การประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 –
หมวดที่ 6)
11. ระดับความสาเร็จของ
ระดับ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนิน
กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
12. ระดับความสาเร็จของ
ระดับ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ
ที่สาคัญ

2.5



88%

90%

92%

94%

96%

การพัฒนาองค์การ

รวม
รายงาน ณ วันที่ 1 พฤษจิกายน 2560

4.95

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.1 : จานวนพื้นที่ป่าไม้ (สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายไกรสร วิริยะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสกล เวียงนาค
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนจัดการ
ที่ดินป่าไม้
โทรศัพท์ : 0-5622-5895
โทรศัพท์ : 0-5622-5895
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

 พิจารณาจากพื้นที่ปา่ ไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต และภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8

 นิยามพื้นที่ปา่ ไม้ท่ใี ช้สาหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ปา่ ไม้ หมายถึง พืน้ ที่
ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจาแนก ได้วา่ เป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมาย
รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติท่ปี รากฏล้อมรอบด้วยพืน้ ที่ท่จี าแนกได้วา่ เป็นพืน้ ที่ปา่ ไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยู
คาลิปตัส หรือ พืน้ ที่ท่มี ีต้นไม้ แต่ประเมินได้วา่ ผลผลิตหลักของการดาเนินการไม่ใช่เนือ้ ไม้ ได้แก่ พืน้ ที่วนเกษตร สวนผลไม้
สวนยางพารา และสวนปาล์ม

 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ปา่ ไม้และพืน้ ที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม
ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผา่ นมาเป็นรายภาคและราย
จังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อดาเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการนาไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงของพืน้ ที่ปา่ ไม้

 ข้อมูลสถิติพ้นื ที่ปา่ ไม้ในความรับผิดชอบของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ดังนี้
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจติ ร
จังหวัดอุทัยธานี
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

พื้นที่สภาพป่า ปี 2557
551,105.95
8,674.31
2,138,610.99
2,698,436.25

พื้นที่สภาพป่า ปี 2559
558,723.87
8,398.66
2,135,387.52
2,702,510.05

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ระดับคะแนน
1
2
3
พืน้ ที่ปา่ (ไร่) 2,698,436.25 - 2,698,436.25

4
-

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
5
2,698,436.25

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ (สารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม)

ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
2,706,040.95 2,698,436.25 2,700,465.72

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1.1 จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ (สารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

10

ระดับ 5

5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 255 9 – กันยายน 25 60) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ (สารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม) โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุกเดือน และรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
หลักฐานอ้างอิง : จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ (สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.2 : จานวนพื้นที่ป่าไม้ท่ที วงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายจาเนียร หนูแย้ม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพรชัย จันทร์สาคร
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งนิติกร
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
โทรศัพท์ : 0-5622-8596
จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่หี น่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือ เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพืน้ ที่โดยการดาเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดาเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออก
คาสั่งให้ผกู้ ระทาความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทาใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
คะแนน
พื้นที่ป่าที่
ทวงคืนได้
(ไร่)

1

2

3

4

5

625 ไร่

-

1,250 ไร่

-

1,500 ไร่

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้เข้าครอบครอง

หน่วย
วัด
ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
ก่อน 2558
2558
2559
11.97
831.15

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

5

ระดับ 5

5.0000

1.2 จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ –
เข้าครอบครอง (ไร่)

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 255 9 – กันยายน 2560) สรุป จานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ที วงคืนได้ เข้าครอบครอง จานวน 166 แปลง 1,898.22 ไร่ โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการดาเนินงาน
เป็นประจาทุกเดือน และรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินการทวงคืนผืนป่า 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จานวนการปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0-5622-2426

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนพรัตน์ หิรัญคา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-5622-2426

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
การปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน
 ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดาเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพืน้ ที่ปา่ ที่ถูกบุกรุกทาลายและป่าที่
เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่าที่กรมป่าไม้กาหนด อาทิ การคัดเลือกพืน้ ที่และชนิดพันธุ์ไม้ท่มี ีความ
เหมาะสมกับชนิดป่า อาทิ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น
2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูที่เป็นระบบ
 การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลตัวชีว้ ัด
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยส่วนปลูกป่าภาครัฐ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในกิจกรรม
การปลูกฟื้นฟู กิจกรรมปลูกป่าในพืน้ ที่โครงการฟื้นฟูป่า ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพืน้ ที่ท่ถี ูก
บุกรุก จานวน 300 ไร่
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1
จานวนการปลูก -เตรียมพืน้ ที่ปลูก 300 ไร่
ป่าในพืน้ ที่ปา่
- เตรียมกล้าไม้ท่จี ะปลูก 60,000
สงวน (ไร่)
กล้า

2
-

3
250 ไร่

4
-

5
300 ไร่

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนการปลูกป่าในพืน้ ที่ปา่ สงวน

หน่วยวัด
ไร่

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1.2 จานวนการปลูกป่าในพืน้ ที่ปา่
สงวน (ไร่)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

5

ระดับ 5

5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) สรุปจานวนการปลูกป่าในพืน้ ที่ปา่ สงวน
จานวน 300 ไร่ โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุกเดือน และรวบรวมรายงานกรมป่าไม้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการปลูกป่าในพืน้ ที่ปา่ สงวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนพรัตน์ หิรัญคา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
โทรศัพท์ : 0 5622 2426

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หมายถึง การดาเนินการปลูกไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้มคี ่าที่มรี อบตัดฟันยาว
(10 ปีข้ึนไป) ในที่ดนิ ของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้
จากไม้ที่ปลูก ทาให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ
 ผลการดาเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูกและบารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน
5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการดาเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึน้
ไป ในปีที่ 1-3 ร้อยละ 85 ขึน้ ไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ขึน้ ไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวใน
บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ
ที่กรมป่าไม้กาหนด
 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพืน้ ที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสม
กับพืน้ ที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการสอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่
เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระซิกกระพี้เขาควายกฤษณากระทังใบใหญ่กันเกราเคี่ยมเคี่ยมคะนองจาปา
ป่าชิงชันแดงตะเคียนชันตาแมวตะเคียนทองตะเคียนหินตะแบกนาตะแบกเลือดเต็งเทพทาโรนากบุดนางพญาเสือ
โคร่ง และประดู่ป่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
1
คะแนน
การปลูกป่า - จัดทาทะเบียน
เศรษฐกิจใน เกษตรกรเข้าร่วม
พืน้ ที่เอกสาร โครงการ 600 ไร่
- จัดเตรียมกล้าไม้
สิทธิ์
395,000 กล้า

2

3

4

5

-

500 ไร่

-

600 ไร่

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ที่เอกสารสิทธิ์

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

ไร่

-

-

-

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

10

ระดับ 5
( 600 ไร )

5.0000

0.5000

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่
เอกสารสิทธิ์

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินการ 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 : จานวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายไกรสร วิริยะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสกล เวียงนาค
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : การจัดหาที่ดินให้ผยู้ ากไร้ในพืน้ ที่ปา่ ถาวรและพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ จานวน 11,027 ไร่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
จานวนการจัดหาที่ดินให้ผู้
ยากไร้ในพืน้ ที่ปา่ สงวน
- พืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ
2,301.25 ไร่
4,602.50 ไร่
5,523 ไร่
- พืน้ ที่ปา่ ถาวร
4,586.70 ไร่
5,504 ไร่
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนการจัดหาที่ดินให้ผยู้ ากไร้ใน
พืน้ ที่ปา่ สงวน
- พืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนการจัดหาที่ดินให้ผยู้ ากไร้ในพืน้ ที่
ป่าสงวน

หน่วยวัด
ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
6,570.6025
-

-

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

10

ระดับ 5

5.000

0.5000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) สรุป จานวนการจัดหาที่ดินทากินให้ผู้
ไร้ที่ทากินพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ 12,893-3-64 ไร่ สาหรับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจติ ร ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุกเดือน และ
รวบรวมรายงานกรมป่าไม้
หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินการ 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จจานวนพื้นที่ป่าไม้ท่ไี ด้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุกทาลายเปรียบเทียบกับพื้นที่
เป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพรชัย จันทร์สาคร
นายจาเนียร หนูแย้ม
ตาแหน่งนิติกร
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
โทรศัพท์ : 0 5622 8596
โทรศัพท์ : 0 5622 8596
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. พื้นที่ป่า หมายถึง พืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติท่อี ยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นพืน้ ที่ปา่ ที่ได้จากการ
สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ปา่ ไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25552557 จากสานักจัดการที่ดินป่าไม้
2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย หมายถึง พืน้ ที่ปา่ ไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25552557 จากการสารวจของสานักจัดการที่ดินป่าไม้ ถูกลักลอบตัดต้นไม้จนมีสภาพเสื่อมโทรม และพืน้ ที่ปา่ ไม้ซึ่งถูกแผ้วถาง
ทาลายยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบและดาเนินการตามระเบียบวิธีเพื่อให้มีการดาเนินการ
ตามกฎหมาย และตามหลักวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2559
3. พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลาย
3.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 849.845 ไร่
3.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 408.8825 ไร่
3.3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 957.410 ไร่
3.4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 1,065.0225ไร่
3.5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 1,935.30 ไร่
3.6) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 2,478.97 ไร่
3.7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 431.905 ไร่
ค่าเฉลี่ยพืน้ ที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553-255
9 เท่ากับ 1,160.19 ไร่
วิธกี ารที่นาไปสู่ความสาเร็จในการดูแลป้องกันพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกทาลาย
ตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักการของบ้าน วัด โรงเรียน
โดยการเข้าไปสร้างเครือข่ายให้ชุมชนที่อยู่รอบๆพืน้ ที่ปา่ ให้มีความตระหนักและมีจิตสานึก มีจิตใจศรัทธาในการที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วม 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 าดว่า
จะมีการบุกรุกพื้นที่ปา่ ไม้ในการประกอบธุรกิจเกษตรตามกระแสความต้องการของตลาดด้านวัตถุดิบ
5. การจัดสรรที่ดินทากินและเสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ท่เี พียงพอที่จะดารงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องเข้าไปบุก
รุกทาลายป่า
6. การบังคับใช้กฎหมาย ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพิ่มขึ้น 10% ของค่าเฉลี่ยพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2559 เท่ากับ 1276.209 ไร่
จานวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพิ่มขึ้น 5% ของค่าเฉลี่ยพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2559 เท่ากับ 1,218.200 ไร่
จานวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เท่ากับค่าเฉลี่ยพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2559 เท่ากับ 1,160.19 ไร่
จานวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลดลง 5% ของค่าเฉลี่ยพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2559 เท่ากับ 1,102.181 ไร่
จานวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลดลง 10% ของค่าเฉลี่ยพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 เท่ากับ 1,044.171 ไร่

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย

ไร่

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
957.41 1065.02 1,935.30 2,478.97 431.905

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับความสาเร็จจานวนพื้นที่ปา่ ไม้ท่ี
ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุกทาลาย
5
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เป้าหมาย
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

ระดับ 5

5.000

0.2500

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) สรุปสถิติพ้ืนที่ปา่ ถูกบุกรุกจานวน 48
คดี เนือ้ ที่ 399.47 ไร่ โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานผลการดาเนินงาน เป็นประจาทุกเดือน และ
รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ วิธีการที่นาไปสู่ความสาเร็จในการดูแลป้องกันพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติไม่ให้ถูกบุกรุกทาลายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักการของบ้าน วัด โรงเรียน
โดยการเข้าไปสร้างเครือข่ายให้ชุมชนที่อยู่รอบๆพืน้ ที่ปา่ ให้มีความตระหนักและมีจิตสานึก มีจิตใจศรัทธาในการที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วม เน้นความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ชุมชนนั้นๆตั้งอยู่ โดยให้วัด โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
2.
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน ทั้งในเมืองและชนบทให้มีความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยตระหนัก
ถึงผลกระทบในวิกฤตของภาวะน้าท่วม และฝนแล้งไม่เป็นไปตามฤดูกาล โดยการสร้างกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3. ให้สังคมส่วนรวมเป็นผู้ชนี้ าและตัดสิน ในกรณีท่มี ีการกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพืน้ ที่นั้นๆ
4. การออกตรวจป้องปรามและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพืน้ ที่ท่คี าดว่า
จะมีการบุกรุกพื้นที่ปา่ 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 ินและ
ทรัพยากร
ป่าไม้เพิ่มขึน้ เพื่อสนองความต้องการและความจาเป็นพืน้ ฐานเพื่ออยู่อาศัยและทากินเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีความ
ต้องการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การป้องกันและดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในอดีตที่ผ่านมา ยังมีข้อจากัดที่เห็นได้ชัด คือ (1) นายทุนและผู้มี

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
อิทธิพลยังตัดไม้และบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้และทรัพย์สินรวมทั้งสร้างบารมี เครือข่าย และอิทธิพล
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ (2) การตัดไม้และยึดครองที่ทากินของราษฎร รวมทั้งผู้อพยพต่างด้าวยังมีอยู่
เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยทากินและการสร้างงาน (3) กลไกเครื่องมือของรัฐ ยังมีข้อจากัด โดยเฉพาะการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐและในอดีต (4) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังขาดจิตสานึก ขาดความรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงาน
4. รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย เน้นนโยบายจับกุมผู้บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติท่ี
เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน จึงทาให้ทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปา่ สงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของจังหวัด
ดาเนินการเข้มงวดในการจับกุมดาเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. กรมป่าไม้มีคาสั่ง ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 จัดโครงสร้างหน่วยงานและกาหนดอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 – 13 และ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา โดยส่วน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 การจัดทาแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า
1.2 ปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงาน
เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดาเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผูก้ ระทาผิด ประสาน ติดตาม
สถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทาลายป่า
1.3 ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. กรมป่าไม้ได้มีคาสั่ง ที่ 4656/2551 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 การจัดหน่วยงานและกาหนดอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของสานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดย มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์ ในการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า และการปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการป้องกันรักษาป่า และการปราบปรามการ
กระทาผิด โดยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัคร เพื่อการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
2.3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทางรูปแบบและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ขาดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า)
2. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ที ุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ที ันสมัยใน
การปฏิบัตงิ าน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการป้องกันรักษาป่า ให้เพียงพอเหมาะสมกับพืน้ ที่ปา่ ที่รับผิดชอบ เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปา่ ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันและทุรกันดาร
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS) แผนที่ที่มีขอบเขต
ที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนอาวุธปืนสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5. สร้างขวัญและกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าให้มีสวัสดิการ และมีความก้าวหน้าในสายงาน
หลักฐานอ้างอิง :
1. สรุปรายงานสถิติพ้นื ที่ปา่ สงวนแห่งชาติท่ถี ูกบุกรุก ตามแบบรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา
นครสวรรค์
2. สรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 5 : จานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายจาเนียร หนูแย้ม
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าป่าชุมชน
โทรศัพท์ : 0 5622 8596
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

โทรศัพท์ : 0 5622 8596



จานวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จานวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ โดยใช้
ดาวเทียมระบบ Modis ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน ( Hotspot)
จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ( NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert และคัดกรอง
ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
www.forest.go.th/wildfire และ แอปพริเคชันไลน์ ( Application Line) ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดาเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป

 ข้อมูลสถิติ Hotspot ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในพืน้ ที่รับผิดชอบ
จานวนการเกิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Hotspot รายเดือน 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
- 16 34 34
3
3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
1
คะแนน
ต่ากว่า 50 จุด
จานวน
Hotspot ที่ (ลดลงจากช่วง
ลดลงใน 5 เดือนของปีท่ี
ผ่านมา)
พื้นที่ป่า

2

3

4

5

-

ต่ากว่า 90 จุด
(ลดลงจากช่วง
10 เดือนของปี
ที่ผา่ นมา)

-

ต่ากว่า 90
(ลดลงจากช่วง
12 เดือนของปีท่ี
ผ่านมา)

สงวน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ ที่
ป่าสงวน

หน่วย
วัด
จุด
Hotspot

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
71 จุด
34 จุด
90 จุด

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

จานวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่า
5
สงวน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- สรุปผลการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า 2560

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

ระดับ 5

5.000

0.2500

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการฟื้นฟูป่าไม้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนพรัตน์ หิรัญคา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
พิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการฟื้นฟูป่าไม้ เป็นไปตามแผนและเงื่อนไขที่กาหนด
1. พื้นที่ป่าปลูก หมายถึง พืน้ ที่ปา่ ไม้ท่ไี ด้รับการปลูกต้นไม้ขึ้นใหม่ด้วยเงินงบประมาณ ในปีฯ 2559 ใน
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพืน้ ที่ปา่ ไม้ท่ถี ูกบุกรุกทาลาย และในพืน้ ที่ปา่ ไม้ท่เี สื่อมสภาพในบริเวณพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติ พืน้ ที่ปา่ ต้นน้า พืน้ ที่ปา่ 2484
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และมีการดูแลรักษาให้คงสภาพเป็นป่าต่อไป
2.
การฟื้นฟูป่าไม้ หมายถึง การปลูกป่าในพืน้ ที่ปา่ ไม้ท่ถี ูกบุกรุกทาลายจนมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและ
ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ หรือการฟื้นคืนสภาพป่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน โดยดาเนินการปลูกขึ้น
ใหม่ทดแทนพื้นที่ปา่ ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าดังเดิม โดยใช้พันธุ์ไม้ตามบัญชีแสดงชนิดไม้ที่กรมป่าไม้กาหนด จานวน
200 ต้น/ไร่ และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. เป้าหมายจานวนพื้นที่การฟื้นฟูป่าไม้
ในการฟื้นฟูพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ได้รับแผนงาน/โครงการ ได้แก่
กิจกรรม
1. กิจกรรมบารุงรักษาสวนป่าเดิม
2. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน (ไร่)
4,510
400
4,910

สูตรการคานวณ :
คานวณจากร้อยละของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าไม้ ปีฯ 2560 และเงื่อนไขที่กาหนดตามเกณฑ์
การให้คะแนน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นระดับ 1-5 โดยระดับ 1-2 เป็นร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการ
ฟื้นฟูป่าไม้ ปีฯ 2560 เป็นไปตามแผนที่กาหนด ส่วนระดับ 3-5 เป็นร้อยละของการดาเนินงานตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังนี้

ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

โดยที่
ระดับ 1 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560
ระดับ 2 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560
ระดับ 3 : - ร้อยละ 90 ของราษฎรรอบ ๆ พืน้ ที่เป้าหมายมีการจ้างงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับ
การฟื้นฟู
- ร้อยละ 90 ของพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมเป้าหมายที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังคงความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละ 85 ของชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพืน้ ที่เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตงิ านปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้
ระดับ 4 : - ร้อยละ 100 ของราษฎรรอบ ๆ พืน้ ที่เป้าหมายมีการจ้างงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับ
การฟื้นฟู
- ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมเป้าหมายที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังคงความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละ 95 ของชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพืน้ ที่เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตงิ านปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้
ระดับ 5 : รวบรวมรายงานผลการดาเนินการ เสนอผู้บริหาร และกรมป่าไม้ได้ทันตามกาหนดเวลา

ระดับ 5
5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนงานการฟื้นฟูป่าไม้
พื้นที่ป่าปลูก (ไร่)

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
8,158 ไร่

9,263 ไร่

6,672 ไร่

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนงานการฟื้นฟูป่าไม้

5

ระดับ 5

5.000

0.2500

หมายเหตุ :
1) ผลการดาเนินงานในระดับ 1-2 นับจากร้อยละของผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จของแผนปฏิบัติ
งาน ปีฯ 2560
2) ผลการดาเนินงานในระดับ 3-4 นับจากร้อยละของ
2.1) ราษฎรโดยรอบพืน้ ที่เป้าหมายได้รับการจ้างงานตามแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560 เพื่อมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู โดย
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของราษฎรที่ทางราชการประสานงานและจ้าง
งานในพืน้ ที่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
2.2) พืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูตามแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560
ยังคงความสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด โดย
ความสมบูรณ์ของพืน้ ที่ปา่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กาหนด มีดังนี้
(1) จานวนพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูครบตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงานปีฯ 2560
(2) จานวนต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูมีจานวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่
(3) อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.3) ชนิดไม้ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพืน้ ที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีฯ
2558 มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่องานการฟื้นฟูป่าไม้ โดย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
การวัดจานวนชนิดไม้ที่ใช้ปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม คือ จานวนชนิดไม้ตามบัญชีแสดงชนิดไม้ที่กาหนดให้ใช้
ในการปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้ 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.2560 กิจกรรมบารุงรักษาสวนป่าเดิม กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและ
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 7 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลักษณ์ มาติ๊บ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายเดชา ชมดี
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนจัดการ
ป่าชุมชน
โทรศัพท์ : 0 5622 1913
โทรศัพท์ : 0 5622 1913
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 เป้าหมายการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 11 หมู่บา้ น (จังหวัดนครสวรรค์ พิจติ ร และอุทัยธานี)
 ดาเนินกิจกรรมตามแผน คือ การจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้
 การอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน คือ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตาม
แนวทางกรมป่าไม้มาก่อน
 การอนุมัติโครงการต่อเนื่อง หมายถึง อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่ได้หมดอายุโครงการไปแล้วเพื่อให้
สามารถดาเนินโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องได้ตามแนวทางของกรมป่าไม้
 สถานภาพคงอยู่ หมายถึง ป่าชุมชนที่สารวจสถานภาพป่าชุมชนแล้วอยู่ในกลุ่มพัฒนาดีมาก กลุ่มพัฒนาปานกลาง
และกลุ่มที่ควรปรับปรุง
 การสารวจสถานภาพป่าชุมชน หมายถึง การสารวจข้อมูลป่าชุมชนทั่วประเทศตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนที่กรม
ป่าไม้กาหนด โดยสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 23 สานัก ซึ่งมีผลการแบ่งกลุ่ม ดังนี้
1) ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก
2) ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง
3) ป่าชุมชนควรปรับปรุง
4) ป่าขุมชนที่ควรยกเลิก
เกณฑ์การให้คะแนน : โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
1
2
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

โดยที่
ระดับ 1 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560
ระดับ 2 : - ดาเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100ของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560
- 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 : - มีการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนหรืออนุมัติโครงการต่อเนื่อได้ง มากกว่าแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีที่กาหนด จานวนร้อยละ 60
- ป่าชุมชนในพืน้ ที่มีสถานภาพคงอยู่ ร้อยละ 80
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนงานการส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน

10

ระดับ 5

5.0000

0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ดาเนินการตามแผนงานของกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมาย จานวน 11 หมู่บา้ นในพืน้ ที่
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ความรู้ความเข้าใจและยินดีร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์ปา่ ของชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานในพืน้ ที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
(1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
โทรศัพท์ : 0 5622 2426
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา่ “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการผูใ้ ห้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้รับความ
อนุเคราะห์จากสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดาเนินการสารวจ
 ประเด็นการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
 สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการที่ส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 3 งาน และ
แจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการสารวจตามประเด็นสาคัญข้างต้น โดยหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการเป็นงานบริการที่มีผใู้ ช้บริการจานวนมากไม่น้อยกว่า
25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ
 งานบริการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- กิจกรรมเพาะชากล้าไม้ของสถานีเพาะชากล้าไม้
จานวน 5 สถานี คือ 1. สถานนี จ.นครสวรรค์ ,
2. สถานี จ.อุทัยธานี , 3.สถานี จ.พิจติ ร , 4. สถานี ลานสัก จ.อุทัยธานี , 5. โครงการปรับปรุงป่าสงวนแหน่งชาติปา่ แม่วงก์

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
– แม่เปิน ดาเนินการเพาะชาและแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามเป้าหมายที่กรมป่าไม้
กาหนด
น้าหนัก
ภายใน
ชื่องานบริการ
สถานที่สารวจ
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ )
ความพึงพอใจของผู้รับบริการติดต่อขอรับ
5
- สถานีเพาะชา
กล้าไม้
กล้าไม้ในพืน้ ที่
จังหวัดอุทัยธานี
นครสวรรค์และ
พิจติ ร
รวม
5

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85
เหตุผล :
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา่ ”การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557
2558
2559
100.00
100.00
100.00

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
10
ผู้รับบริการ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- ใช้ขอ้ มูลการสารวจจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ.2560

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ร้อยละ 100

5.0000

0.5000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 เป็นการวัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
 ตัวชีว้ ัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
และมีการกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 45

ระดับ 2
-

ระดับ 3
ร้อยละ 80

ระดับ 4
-

ระดับ 5
ร้อยละ 96

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์จากการประเมินตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้รายงานผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนระดับ 1 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 5 เดือน
คะแนนระดับ 3 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 10 เดือน
คะแนนระดับ 5 = เป้าหมายการรายงานผลรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละ

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)
15

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

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

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ระดับ 5
(ร้อยละ 99.99 % )

5.0000

0.7500

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมศักดิ์ อินทร์อานวย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ทาหน้าที่ผอู้ านวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0-5622-6374
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

โทรศัพท์ : 0-5622-6374

ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวด
ที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามตัวชีว้ ัดกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6)
 ตารางสูตรคานวณ
ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
(i)

น้าหนัก
(Wi)

ตัวชีว้ ัดกิจกรรมที่ 8 การจัดการข้อ
0.5
ร้องเรียน ตัวชีว้ ัด : ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชีว้ ัดกิจกรรมที่ 14 การวิเคราะห์
0.5
กระบวนการและจัดทาข้อกาหนดที่
สาคัญ : ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัด ค่า
เป้าหมายจากระดับกรมลงสู่ระดับ
สานัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่
ระดับบุคคล
น้าหนักรวม
∑ Wi = 1.00

คะแนนที่ได้
(SMi)
5.000

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(Wi X SMi)
2.500

5.000

2.500

ค่าคะแนนของ
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ

∑(Wi X SMi)
= 5.000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

โดยที่ :
W
= น้าหนักความสาคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้าหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1.00
SM = ค่าคะแนนที่ได้
i
= ลาดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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
เงื่อนไข : รายละเอียดตามคาอธิบายแผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6)
คาอธิบาย
กิจกรรมที่ 8 การจัดการข้อร้องเรียน ตัวชีว้ ัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย : 1. แนวปฏิบัติท่ดี ีด้านการจัดการข้อร้องเรียน ต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดช่องทางและวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งกาหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบและมอบอานาจ
ในการจัดการข้อร้องเรียน
1.2 กาหนดให้มีระบบการรายงานการจัดการข้อร้องเรียนกับผูบ้ ังคับบัญชาและผู้รับบริการเพื่อรับทราบ
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียน และปรับปรุงการให้บริการ
1.3
ดาเนินการตอบกลับข้อร้องเรียนในทุกกรณี โดยมีแบบฟอร์มมาตรฐานในการตอบกลั
และมีบการเก็บสถิติขอ้
ร้องเรียนและการตอบกลับ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดาเนินการ และนาข้อร้องเรียนมาปรับปรุงระบบงานให้
เหมาะสม
1.4 มีการติดตามคุณภาพการให้บริการด้านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
2. พิจารณาจาก
ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ( Milestone) แบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

โดยที่
ระดับ 1 : กาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งมีการกาหนดมาตรฐานการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน โดยแบ่งตามความเหมาะสมของประเภทข้อร้องเรียน
ระดับ 2 : กาหนดช่องทางการสื่อสารมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อย 5 ช่องทาง
ระดับ 3 : จัดเก็บสถิติขอ้ ร้องเรียนและข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเปรียบเทียบให้เห็นถึง
แนวโน้มการเกิดข้อร้องเรียนในแต่ละด้าน
ระดับ 4 : จัดทารายงานสถิติขอ้ ร้องเรียน และข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผบู้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
ระดับ 5 : จัดทา Best Practice เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนงานเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้า
ตัวชีว้ ัดกิจกรรมที่ 14 การวิเคราะห์กระบวนการและจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญ : ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมายจากระดับกรมลงสู่ระดับสานัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล
คาอธิบาย

:

 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงาน ลงสู่ระดับสานัก /
กลุ่ม ลงสู่ส่วนฝ่ายและลงสู่ระดับบุคคล พิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด
การประเมิน
น้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
(ร้อยละ)
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จของการ
10
1
2
3
4
5
ดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดฯ

เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับความสาเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
โดยที่ :
ระดับคะแนน
1

2

3

4

ขั้นตอนที่ 1
√
√
√
√
√

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

ระดับของความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
√
√
√
√

√
√
√

√
√

ขั้นตอนที่ 5

√

เกณฑ์การให้คะแนน
สานัก/กลุ่มมีการกาหนดตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงมาจากตัวชี้วัดระดับ
องค์การ และนาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณา
คาอธิบาย : การถ่ายทอดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้
เกิดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
1. การกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิด
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การสื่อสาร ทาความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอด
ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง
3. การจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเป้าหมาย
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานัก/กลุ่มมีการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันการบรรลุตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับสานัก/กลุ่ม
คาอธิบาย : การจัดทาแผนปฏิบัติการของสานัก/กลุ่มที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วน
ราชการ เพื่อให้มีกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ในระดับสานัก/กลุ่มที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน
มีการกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับส่วน/ฝ่าย ลงสู่ระดับบุคคล
คาอธิบาย : การกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเป้าหมาย
การทางานของตนเอง โดยการจัดข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชีว้ ัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานัก/กลุ่มมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับสานัก/กลุ่ม ระดับส่วน/ฝ่าย
และระดับบุคคล
คาอธิบาย : การสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงาน ระดับส่วน/ฝ่าย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

5

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

และระดับบุคคล
สานัก/กลุ่มมีการจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
คาอธิบาย : การนาผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาจัดทาข้อเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอานาจ
2) รายงานการประชุม
3) บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4) เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
เงื่อนไข : แบบฟอร์มตัวชีว้ ัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมายจากระดับกรม
ลงสู่ระดับสานัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วนฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
องค์การ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ ทส 1629.103/ 3808

ลว. 6 พ.ย. 60

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 11 : ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมควร พรมมา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กรม
ป่าไม้จึงกาหนดให้ทุกส่วนราชการภายในกรมป่าไม้จัดทามาตรการกากับดูแลองค์การที่ดีข้ึน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล เป็นพืน้ ฐานในการกาหนดมาตรการ ฯลฯ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ ขององค์กรที่จะดาเนินการ และ
กาหนดนโยบายตามหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่
ละหน่วยงานกาหนดนโยบายในการดาเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. มาตรการด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. มาตรการด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มาตรการด้านองค์การ
4. มาตรการด้านผู้ปฏิบัติงาน
ตารางและสูตรการคานวณ :

กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ
(i)

น้าหนัก
(Wi)

คะแนนที่ได้
(Ci)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x Ci)

1. ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการ
3. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมจรรยา
ข้าราชการของกรมป่าไม้
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ

0.20

5.000

1.0000

0.20

5.000

1.0000

0.20

5.000

1.0000

0.20

4.000

0.8000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ถ่ายทอดตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่
ระดับสานัก/กลุ่มและสู่บุคคล
5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
0.10
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
0.10
ศักยภาพ
น้าหนักรวม
 Wi = 1

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

5.000

0.5000

5.000

0.3000

ค่าคะแนน
ของตัวชี้วัด
นี้เท่ากับ

 (Wix SM i)
= 4.60

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
 (Wi x SM i)
 Wi

หรือ

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

โดยที่ :
W หมายถึง

น้าหนักความสาคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน้าหนักของทุก
เป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
i หมายถึง ลาดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ 1, 2, ..., i
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 5
ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 4
ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 3
ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 2
ร้อยละของจานวนกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 1

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

2. ระดับความสาเร็จ ในการพัฒนาผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ผู้บริหารในสานัก/กลุ่มให้ความสาคัญในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) เช่น มีการ
ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน หรือสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ให้บริการ เป็นต้นรวมทั้งกาหนดเป็นกรอบในการประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการ และ
พนักงานราชการด้านการให้บริการ(Service Mind)

2

3
4
5

ผู้บริหารสนับสนุนให้นาเทคนิคการบริการด้วยใจไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งเวียนตามหนังสือ
ที่ ทส 1600.9/167 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งเอกสาร “เทคนิคการ
ให้บริการด้วยใจ Service Mind)
เผยแพร่ และชีแ้ จงทาความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามเทคนิคการ
บริการด้วยใจ
มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการให้บริการตามเทคนิคการบริหารด้วยใจ อาจทาได้
โดยการสังเกต /การทาแบบทดสอบ
- บุคลากรมีผลการประเมินสมรรถนะหลักด้านการ
ให้บริการตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
- ไม่มีขอ้ ร้องเรียนจากผูร้ ับบริการ ในด้านการให้บริการ

3. ระดับความสาเร็จของการส
่งเสริมจรรยา้าขราชการของกรมป
่าไม้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ให้บุคลากรทราบถึงพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์และตัวชีว้ ัดที่สะท้อนจรรยาข้าราชการของ
กรมป่าไม้ และแนวทางการดาเนินงานให้บุคลากรในสังกัดทราบ
2
ดาเนินการตามแนวทางส่งเสริมจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3
ดาเนินการตามแนวทางส่งเสริมจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4
ดาเนินการตามแนวทางส่งเสริมจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5
ดาเนินการตามแนวทางส่งเสริมจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับสานัก /กลุ่มและสู่บุคคล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
- วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสานัก/กลุ่มที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชีว้ ัด
ในระดับองค์กร
- บทบาทหน้าที่และภารกิจที่เป็นงานประจาของสานัก/กลุ่ม
2
- กาหนดเป้าประสงค์และตัวชีว้ ัดระดับสานัก/กลุ่ม
- จัดทาเล่มคารับรองการปฏิบัติราชการระดับ สานัก/กลุ่ม
3
- วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของบุคคล ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชีว้ ัดของ
ผู้บังคับบัญชา
- วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของบุคคลตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ (Job Description)
และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
4
- กาหนดเป้าประสงค์และตัวชีว้ ัดระดับบุคคล
5
- กาหนดแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และดาเนินการตามแผนการติดตามได้
ครบถ้วน
5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ในระดับสานัก/กลุ่ม
จัดประชุมเพื่อกาหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดทาแผนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละประกาศเป็นแนวทางให้หน่วยงานปฏิบัติ
หน่วยงานดาเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ รบถ้วน
จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยระบุประโยชน์ท่ไี ด้รับ และ
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อดาเนินการในปีต่อไป และทารายงานสรุปการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน
+/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1

เกณฑ์การให้คะแนน

2

 (Wi x SMi) = 2

3

 (Wi x SMi) = 3

4

 (Wi x SMi) = 4

5

 (Wi x SMi) = 5

 (Wi x SMi) = 1

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนิน
กิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

คะแนน

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559
5
5
5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ ทส 1629.103/ 3809

ลว. 6 พ.ย. 60

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(....) รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สาคัญ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมศักดิ์ อินทร์อานวย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
วัดผลสาเร็จของตัวชีว้ ัดหรือตัวชีว้ ัดที่สาคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
ตารางการคานวณ :
ตัวชี้วัดที่สาคัญของ
กระบวนการ
(i)
1. ระยะแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติท่ไี ด้รับการจัดทา
เครื่องหมายในประเทศจริง
2. จานวนจุดความร้อนในพืน้ ที่
เป้าหมายลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
3. ร้อยละของบันทึกจับกุมที่
สามารถส่งฟ้องดาเนินคดีได้
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านอุตสาหกรรม
ป่าไม้
5. จานวนพื้นที่ปลูกป่าในพืน้ ที่
โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา
25 พระราชบัญญัติปา่ สงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 และพืน้ ที่
ถูกบุกรุก
รวม

น้าหนัก
(Wi)

คะแนนที่ได้
(SMi)

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(Wi x SMi)

0.20

5.0000

1.0000

0.20

5.0000

1.0000

0.20

5.0000

1.0000

0.20

5.0000

1.0000

0.20

5.0000

1.0000

1.00

คะแนนรวม

 (Wi x SMi)
=5.0000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

โดยที่ :
W = น้าหนักความสาคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้าหนักของทุกเป้าหมายการผลิ
1 ตเท่ากับ
SM = ค่าคะแนนที่ได้
i = ลาดับที่ของตัวชีว้ ัดที่สาคัญของกระบวนการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
 (Wi x SMi) = 1

 (Wi x SMi) = 2

 (Wi x SMi) = 3

 (Wi x SMi) = 4

 (Wi x SMi) = 5

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตั้วชีว้ ัดของ
กระบวนการที่สาคัญ

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล :
1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ
จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
2. วิธีจัดเก็บข้อมูล
ส่วนอานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 5 เดือน 10 เดือน และ
12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กาหนด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
.......ตัวชี้วัดที่ 12.....
2558

2559

2560

-

-

ระดับ 5

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

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2558
2559
-

-

