
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  

 

( ……) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔)           ( ......... ) รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔)            ( ......... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดําเนนิงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

๕๐ คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

๗๕ คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
๑๐๐ คะแนน 

๑. จํานวนพื้นทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) ๒๕ น้อยกว่า ๙๖๐ ไร ่ ๙๖๐ ไร ่ ๑,๐๐๐ ไร่ N/A - 
๒. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน ๑๕ ๕๗ ป่าชุมชน ๑๑๓ ป่าชุมชน ๑๑๙ ป่าชุมชน ๕๙ ป่าชุมชน ๗.๖๓ 

๓. ความสําเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟ
ป่า (Hotspot) 

๑๕ ๓๔๐ จุด ๓๐๒ จุด ๒๖๕ จุด ๑๓๑ จุด ๒๐ 
 

๔. จํานวนพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการจัดหา
ที่ดินเพือ่นําไปจดัที่ดินทํากินใหชุ้มชน 

๑๕ ๑๓,๕๐๐ ไร่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ๑๘,๗๕๐ ไร่ N/A - 
 

๕. จํานวนพื้นทีป่่าไม้ สํารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทยีม (ตวัชีว้ัด Monitor) 

- - - ๒,๗๔๑,๘๖๙.๗๗ 
ไร ่

N/A - 

๖. จํานวนพื้นทีป่่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ทําลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชีว้ัด Monitor) 

- - - ๑๕๐ ไร่ N/A - 

๗. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๙๕ มากกว่าร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๒๐ - 

 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  

 

( ……) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔)           ( ......... ) รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔)            ( ......... ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดําเนนิงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

๕๐ คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

๗๕ คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
๑๐๐ คะแนน 

๘. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๑๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๒๐ - 
 

๙. ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรงุกระบวนการทํางาน 

๑๐ - - - N/A - 
 

รวม ๑๐๐     ๒๗.๖๓ 
สรุปผล ระดับ ต้องปรับปรุง 

 
*หมายเหตุ : การคํานวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
๑. นําผลการดําเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง ๒ เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
๒. นําคะแนนที่ได้จากข้อ ๑. คูณกับน้ําหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย ๑๐๐ จะได้คะแนนช่อง (D) 
๓. ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูร่ะหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูร่ะหว่าง 75 – 89.99 คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูร่ะหว่าง 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํากว่า 60 คะแนน

 
 


