
 

แบบฟอร์มที่ 1 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนัก ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า. 
(...✓...) รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 3๐ มิถุนายน 2564)   (.......) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

ตัวชี้วัด 

น้ำหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 
     (D) 

เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

100 คะแนน 

1. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควัน 

และไฟป่า (Hotspot) 
20 จุดความร้อน 

(Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10 

(เทียบกับผลปี 63 

ไม่เกิน 50,696 จุด) 

จุดความร้อน 
(Hotspot) 

ลดลงร้อยละ 20 

(เทียบกับผลปี 63 

ไม่เกิน 45,063 จุด) 

จุดความร้อน 
(Hotspot) 

ลดลงร้อยละ 30 

(เทียบกับผลปี 63 

ไม่เกิน 39,430 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ณ วันที่ 3๐ มิ.ย. 64 

จำนวน ๓๐,๒๓๔ จุด 

ผลการดำเนินงาน 

ลดลง จำนวน ๒๖,๐๙๕ จุด 

คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๓ 

(เทียบกับผลปี 63) 
 

20 คะแนน 

(100×20/100 = 20)  

2. จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง   

10 2,500 ไร่  3,750 ไร่ 5,000 ไร่ ๖๙๖.๗๕ ไร ่ 0 คะแนน 
(0×10/100 = 0) 
 

3. ร้อยละสถิติคดีท่ีได้มีการตรวจสอบ 
ติดตามสถานะคดี 

10 ร้อยละ 50  
(จำนวนสถิติคดีทั้งหมด

ของ ปี 64 
 ที่ได้ตรวจสอบ ติดตาม

ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จำนวนสถิติคดี

ทั้งหมดของ ปี 64 
 ที่ได้ตรวจสอบ 

ติดตามร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จำนวนสถิติคดี

ทั้งหมดของ ปี 64 
 ที่ได้ตรวจสอบ 

ติดตามร้อยละ 100) 
 

ร้อยละ 100 
(จำนวนสถิติคดี รอบ ๙ 
เดือน ปี 64 จำนวน 

๒,๓๒๖ คดี ได้
ตรวจสอบติดตาม

ทั้งหมด)  

10 คะแนน 
(100×10/100 = 10) 
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ตัวชี้วัด 

น้ำหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 
     (D) 

เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

100 คะแนน 

4. ร้อยละของการดำเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ให้สำนัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ตรวจสอบ 
 

10 ร้อยละ 50  
(จำนวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของ ปี 64 

 ที่ตรวจสอบร้อยละ 50) 

ร้อยละ 75 
(จำนวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของ ปี 64  

ที่ตรวจสอบร้อยละ 75)  

ร้อยละ 100 
(จำนวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของ ปี 64  
ที่ตรวจสอบร้อยละ 

100) 
 

ร้อยละ 100 
(มีเรื่องร้องเรียน ๒๔๕ เรื่อง 
ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 

จำนวน ๒๔๕ เรื่อง) 

10 คะแนน 

(100×10/100 = 10)  

5. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้ง
เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ 

10 จัดตั้งเครือข่าย
ทรัพยากรป่าไม ้ได้

ครบถ้วนตามเป้าหมาย
ทีก่ำหนด ร้อยละ 60 

เครือข่ายมีความ 
พึงพอใจในการเข้ารับ

การฝึกอบรม 
มากกว่า หรือเท่ากับ

ร้อยละ 80 

เครือข่ายมีความ 
พึงพอใจในการเข้ารับ

การฝึกอบรม 
มากกว่า หรือเท่ากับ  

ร้อยละ 100 

ดำเนินการจัดตั้ง
เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ 

จำนวน ๒ เครือข่าย  
จากเป้าหมาย จำนวน 9 

เครือข่าย 
 

๐ คะแนน 

(๐×10/100 = ๐) 

6. ร้อยละของคดีรายใหญ่ที่ได้มีการ
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 

10 ร้อยละ 50-69 ร้อยละ 70-89 ร้อยละ 90-100 ร้อยละ ๖๖ 
(จำนวน ๓,๓๐๓.๘๒ ไร่) 

5 คะแนน 

(50×10/100 = 5) 

7. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
(แผนการปฏิบัติงานและ 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 64 
ทั้งหมด 9 กิจกรรม 
ดำเนินการครบถ้วน) 

5 คะแนน 
(5×5/100 = 5) 
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ตัวชี้วัด 

น้ำหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 
     (D) 

เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

100 คะแนน 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

 

 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ ๕๘.๙๑ 0 คะแนน 
(0×5/100 = 0) 

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอจัดส่ง
ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการ
พัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไมภ้ายใน
วันที่ 15 กันยายน 2564 
 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

N/A 0 คะแนน 
(0×10/100 = 0) 
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ตัวชี้วัด 

น้ำหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้  
(คะแนน) 
     (D) 

เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต้น 

100 คะแนน 

10. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

10 ระดับคะแนน 1 – 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน ๑ ๕ คะแนน 
(๕๐×10/100 = ๕) 

รวม 100     55 คะแนน 

     สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 

 

หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์) 
2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D)    
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์  
 

เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 
ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 - 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 - 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 - 74.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน 

 


