
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)         ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1  
Function Base 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศ 

   
  

   1.1.1 จ านวนพื้นทีป่่าไม้ – ส ารวจจากภาพถา่ย
ดาวเทียม  

10,250,268.56 
ไร่  

10,249,787.67 
ไร ่

10,250,268.56 
ไร ่

10,277,238.36 ไร่ 100 คะแนน 

   1.1.2 พื้นที่ป่าไม้ทีท่วงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 1,800 ไร่ 1,890 ไร่ 1,980 ไร่ 2,281-2-14 ไร่ 100 คะแนน 

1.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map) 

526.4 ระวาง 592.2 ระวาง 658 ระวาง 

-อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2562  
 

- 

1.3 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 

- - 1 รุ่น 

ฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 
จ านวน 1 รุ่น ณ บ้านท่าต้นธงชัย อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย เรียบร้อยแล้ว 

100 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 
Agenda Base    

2.1 ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร
จัดการป่าไม้เพ่ือความย่ังยืน 

     

2.1.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 12 โรงเรียน 15 โรงเรียน 17 โรงเรียน 
อยู่ระหว่างการประสานงานโรงเรียนเป้าหมายเพ่ือ
ด าเนินการกิจกรรม 

- 

2.1.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล 

17,159.8 ไร่ 20,836.9 ไร่ 24,514 ไร่ 
-อยู่ระหว่างปฏิบัติงานส ารวจพ้ืนที่และจัดท าข้อมูล 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562  

- 

 

2.1.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน 
(เครือข่ายป่ าชุมชนเพื่ อพิทั กษ์ป่ าระดับจั งหวั ด
ก าแพงเพชร) 

35 คน 43 คน 50 คน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน

เพื่อพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ระดับอ าเภอ (ทุกอ าเภอ)จ านวน 

50 คน ได้ด าเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง

หนองปลิ ง  ต าบลหนองปลิ ง อ า เภอ เมื อง จั งหวัด

ก าแพงเพชร 

- ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายป่าชุมชนกรมปาไม้ระดับจังหวัด (จังหวัด
ก าแพงเพชร) เพื่อสรุปบทเรียนการท างานของเครือข่าย 

100 คะแนน 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 
Area Base 

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ – 
     

องค์ประกอบที่ 4 
Innovation Base  

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ – 
     

องค์ประกอบที่ 5 
Potential Base   

- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ – 
     

 


