
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
 

( ……) 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) เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 
 

20 < 1,536 1,536 1,600 1,600 ไร่ 20 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
 

10 139 276 290 179 ป่าชุมชน 5.7 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)  
 

10 ไม่เกิน 6,724 จุด ไม่เกิน 5,977 จุด ไม่เกิน 5,230 จุด 4,193 จุด 10 

4. จ านวนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อน าไป
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

15 28,125 31,250 39,063 44,208-3-99 ไร่ 15 

5. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตัราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

15 < 2,880 ไร่ 2,880 ไร่ 3,000 ไร่ 
 

3,000 ไร่ 
 

15 

6. จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวช้ีวัด 
Monitor)* 

- ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2563 (ผลการแปล ปี 2561 - 2562) 
 

10,264,767.6 ไร่ - 

7. จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการบุกรุกท าลาย – เข้า
ครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

- การด าเนินการตามมาตรา 25 เป้าหมายตามแผน ปี 2564  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

8. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 70.74 7.07 

9. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 77.82 7.78 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

10. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ 
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ภายใน 30 เม.ย.64 
- จัดส่งรายงานผล 
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ให้กรมป่าไม้ ภายใน 15 
ก.ย. 64 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ

นวัตกรรมฯไม่ต่ า
กว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ

นวัตกรรมฯ ตั้งแต่ 
80 คะแนน 

อยู่ระหว่างการส่ง
ข้อเสนอการพัฒนา

นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง

กระบวนการท างานให้
กรมป่าไม้พิจารณา 

0 

รวม 100     80.55 
สรุปผล ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

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


