
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

 

( ……) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)                 ( ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64)              ( ......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 15 น้อยกว่า  
1,152 ไร ่

1,152 ไร ่ 1,200 ไร ่ 1,187 ไร ่ 14.84 คะแนน 

2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 15 60 ป่าชุมชน 120 ป่าชุมชน 126 ป่าชุมชน 60 ป่าชุมชน 7.50 คะแนน 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 
20 ไม่เกิน 23 จุด ไม่เกิน 21 จุด ไม่เกิน 18 จุด 29 จุด 0 คะแนน 

4. จ านวนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน

เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 
20 4,230 ไร่ 4,700 ไร่ 5,875 ไร่ 5,430.32 ไร ่ 18.49 คะแนน 

5. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 

(ตัวชี้วัด Monitor)* 
- - - - N/A N/A 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

6. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก

ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- - - - 19.56 ไร ่ - 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
30 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 

มากกว่า 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 40 0 คะแนน 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 
มากกว่า 

ร้อยละ 95 
 ร้อยละ 79.07 9.54 คะแนน 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 

/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

15 -จัดส่งข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 

- จัดส่งรายงานผลฯ
ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 
ไม่ต่ ากว่า 70 

คะแนน 

มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ต้ังแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป 

จัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม ภายในวันที่ 30 

เมษายน 2564 
7.50 คะแนน 

รวม 100     57.87 
สรุปผล ระดับ ต้องปรับปรุง 
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*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 


