
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี  
 

( …….…) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)         ( .... ..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่าย  
ดาวเทียม 

20 3,753,592.59 ไร ่
พื้นที่ป่า (ภาพถ่าย

ดาวเทียม ปี 59-60) 
(ผลงานปี 61) 

3,777,216.67 ไร ่
พื้นที่ป่า (ภาพถ่าย

ดาวเทียม ปี 60-61) 
(ผลงานปี 62) 

มากกว่า 
3,777,216.67 ไร ่

 
(มากกว่าผลงานปี 62) 

3,824,607.57 ไร่ 20 

2. จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการ
บุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 

20 105 ไร่ 150 ไร ่
(แผนปี 63) 

180 ไร ่
 

781.6475 ไร่ 20 

3. จ านวนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
จัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชน 

20 15,251.55 ไร ่
(ร้อยละ 85 ของ
แผนปี 2563) 

17,943 ไร่ 
(แผนปี 2563) 

20,634.45 ไร ่
(ร้อยละ 115 ของแผน

ปี 2563) 

22,853-3-66 ไร่ 20 
 

รวม       
 
*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 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก/กอง/กลุม่ กรมปา่ไม้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี  
 

( …….…) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)         ( .... ..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต่ า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 20 51 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 60 ของ
แผนปี 2563) 

85 ป่าชุมชน 
(แผนปี 2563) 

102 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 120 ของแผน

ปี 2563) 

85 ป่าชุมชน 15 

5. จ านวนพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 20 350 ไร่ 
(ร้อยละ 50 ของ
แผนงานปี 2563) 

525 ไร่ 
(ร้อยละ 75 ของ
แผนงานปี 2563) 

700 ไร ่
(ร้อยละ 100 ของ
แผนงานปี 2563) 

700 ไร่ 20  

รวม 100     95.00 
     สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 
*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 

 
 
 
 
 


