
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 
(.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)      (..../....) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ)  
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนนิงาน 

(C) 
คะแนนทีไ่ด้ (คะแนน)* 

(D) เป้าหมายขั้นตน้ 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสงู 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง  
(ตัวชี้วัดร่วม : ปม. อส. ทช.) 

20 17,000 ไร่ 24,000 ไร่ 27,500 ไร่ 

27,240.50 ไร่ 
(ปม. 16,363.86 ไร่, อส. 
5,842.36 ไร่   และ ทช. 

5,034.28 ไร่) 

19.63 คะแนน 
(98.15x20/100 =19.63) 

2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย – ส่งด าเนินคดี 

10 80,000 ไร่ 90,000 ไร่ 100,000 ไร่ 48,501.37 ไร่ 0 คะแนน 
(0x10/100 = 0) 

3. ร้อยละของการด าเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนท่ีให้ส านักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าตรวจสอบ 14 

ร้อยละ 50  
(จ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของ ปี 63 ที่
ตรวจสอบร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของ ปี 63 ที่
ตรวจสอบร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของ ปี 63 ที่

ตรวจสอบร้อยละ 100) 

ร้อยละ 97.73 
(จ านวนเรื่องร้องเรียน

ทั้งหมดของ ปี 63 
จ านวน 264 เรื่อง 

ด าเนินการเข้าตรวจสอบ
แล้วจ านวน 258 เรื่อง) 

13.68 คะแนน 
(97.73x14/100 = 13.68) 

4. ร้อยละการด าเนินงานคัดกรอง
จุดเป้าหมายในระบบพิทักษ์ไพร 14 

ร้อยละการ
ด าเนินงานคัดกรอง

จุดเป้าหมายในระบบ
พิทักษ์ไพรได้ 50 % 

ร้อยละการด าเนินงาน
คัดกรองจุดเปา้หมาย
ในระบบพิทักษ์ไพรได้

75 % 

ร้อยละการด าเนินงาน
คัดกรองจุดเปา้หมายใน

ระบบพิทักษ์ไพรได้  
100 % 

ร้อยละการด าเนินงาน
คัดกรองจุดเปา้หมายใน

ระบบพิทักษ์ไพรได้  
100 % 

14 คะแนน 
(100x14/100 = 14) 

 

/5. ระดับ... 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ)  
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนนิงาน 

(C) 
คะแนนทีไ่ด้ (คะแนน)* 

(D) เป้าหมายขั้นตน้ 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสงู 
100 คะแนน 

5. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ 

15 

ระดับ 3 (ขั้นตอนที่1-3) 
(มีบันทึกความ

เห็นชอบจาก อปท. 
และ สจป.) 

 
 

ระดบั 4 (ขั้นตอนที่1-4) 
(กรมป่าไม้ออก
ประกาศรายชื่อ
หมู่บ้านเครือข่าย

ความร่วมมือในการ
ควบคุมไฟป่า) 

ระดับ 5 (ข้ันตอนท่ี1-5) 
(มีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของเครือขา่ยฯ) 

ระดับ 5 (ข้ันตอนท่ี1-5) 
(มีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ) 

15 คะแนน 
(100X15/100 = 11.25) 

6. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย
ทรัพยากรป่าไม ้

15 

ระดับ 3 (ขั้นตอนที่1-3) 
(จัดตั้งเครือข่าย

ทรัพยากรป่าไม้ได้
ครบถ้วนตาม 

เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 100) 

ระดับ 4 (ขั้นตอนที่1-4) 
(เครือข่ายมีความพึง

พอใจในการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 80) 

ระดับ 5 (ขั้นตอนท่ี1-5) 
(เครือข่ายมีความพึง

พอใจในการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 100) 

เครือข่ายมีความพึง
พอใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 100 

15 คะแนน 
(100x15/100 = 15) 

7. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
12 

เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 50 

เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 71 

เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 92 

เบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 82.19 

10.72 คะแนน 
(89.33x12/100 =10.72) 

รวม 100      

สรุปผล 88.03 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้นๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ แบบฟอร์มที่ 1 


