
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)  

( …✓…) 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 าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้น
สูง 

100 คะแนน 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 15 
น้อยกว่า 
1,440 ไร ่

1,440 ไร ่ 1,500 ไร ่
 

956 ไร ่
 

(50x15)/100 =7.5 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 15 243 ป่าชุมชน 485 ป่าชุมชน 509 ป่าชุมชน 241 ป่าชุมชน (0x15)/100 = 0 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20 
ไม่เกิน  

2,719 จุด 
ไม่เกิน  

2,417 จุด 
ไม่เกิน  

2,115 จุด 
 1,080 จุด (100x20)/100 =20  

4. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดิน 
เพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

20 4,500 ไร ่ 5,000 ไร ่ 6,250 ไร ่ 5,105-2-54 ไร่ (75x20)/100=15 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - - - - - 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก 
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

- - - - - - 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้น
สูง 

100 คะแนน 
การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 
มากกว่า 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 22.36 (22.36x10)/100 = 0 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 22.36 (22.36x10)/100 = 0 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 
ไมน้่อยกว่า  
50 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า  
70 คะแนน 

ต้ังแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป 

0 (0x10)/100 = 0 

รวม 100     42.50  
สรุปผล ระดับ ต้องปรับปรุง 

 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 


