
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

 

(         ) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)   (       ) รอบท่ี 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 1. ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ      
Function Base ประเทศ      
     1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย 3,707,354.17 3,744,802.20 3,782,250.22 7,904,837.43 ไร่ 100 คะแนน 
 ดาวเทียม ไร่ ไร่ ไร ่   
     1.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (เข้าครอบครอง) 1,600 ไร่ 1,680 ไร ่ 1,760 ไร่ 1,027.333 ไร่ 50 คะแนน 
 2. ความส าเร็จของการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน 144 ระวาง 162 ระวาง 180 ระวาง 180 ระวาง 100 คะแนน 
 และฐานข้อมูลป่าไม้ (One Map)      
องค์ประกอบที่ 2 3. ระดับความส าเร็จในการปฏิรูปการบริหาร      
Agenda Base จัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน      
     3.1 โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ 2 โรงเรียน 100 คะแนน 
  ตามผลผลิตได้ ตามผลผลิตได ้ ตามผลผลิตได ้ (โรงเรียนบ้านหนองโรง ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง  
  ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านด่านโง   
  1.4 โรงเรียน 1.7 โรงเรียน 2 โรงเรียน ต าบลห้วยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี)  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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(         ) รอบท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)   (       ) รอบท่ี 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2     3.2 การจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ 7,911-0-18 100 คะแนน 
Agenda Base  ตามผลผลิตได้ ตามผลผลิตได ้ ตามผลผลิตได ้   
  ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100   
  3,658.90 ไร่ 4,442.95 ไร่ 5,227 ไร่   
     3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ 350 คน 100 คะแนน 
 บริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน ตามผลผลิตได้ ตามผลผลิตได ้ ตามผลผลิตได ้   
  ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100   
  245 คน 297.50 คน 350 คน   
     3.4 โครงการส่งเสริมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ 25 ชุมชน 100 คะแนน 
 ส าหรับชุมชน (เรือนเพาะช าชุมชน/ต าบล) ตามผลผลิตได้ ตามผลผลิตได ้ ตามผลผลิตได ้ สถานีเพาะช ากล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี , สถานี  
 จัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน/ต าบลต้นแบบ ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 เพาะช ากล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี , สถานีเพาะช ากล้าไม้  
  17.5 ชุมชน 21.25 ชุมชน 25 ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด  
     สมุทรสาคร และสวนป่าท่องเที่ยว ด าเนินการหน่วยงานละ  
     5 ชุมชน จ านวน 25 ชุมชน  

 


