
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก/กอง/กลุ่ม .ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 

( ……) 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) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ ำนวนพืน้ท่ีป่ำเศรษฐกิจที่เพิม่ขึน้ (ไร่) 15 น้อยกว่า  1,488 ไร่ 1,488 ไร่ 1,550 ไร่ 1,065 ไร่ 0 คะแนน 
(0 x 15 / 100) 

2. กำรเพิ่มและพฒันำพืน้ท่ีป่ำชมุชน 15 95 ป่าชุมชน 190 ป่าชุมขน 200 ป่าชุมชน 104 ป่าชุมชน 7.80 คะแนน 
(52 x 15 / 100) 

3. ควำมส ำเร็จของกำรจดักำรหมอกควนัและไฟ

ป่ำ (Hotspot) 

20 จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10 

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 
1,481 จุด) 

จุดความร้อน 
(Hotspot) ลดลง

ร้อยละ 20           
(เทียบกับผลปี 63 
ไม่เกิน 1,317 จุด) 

จุดความร้อน 
(Hotspot) ลดลง

ร้อยละ 30 
(เทียบกับผลปี 63 
ไม่เกิน 1,152 จุด) 

จุดความร้อน 
(Hotspot)  
1,322 จุด 

 

 
14.80 คะแนน 
(74 x 20 /100) 

4. จ ำนวนพืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำตทิี่ได้รับกำรจดัหำ

ที่ดินเพื่อน ำไปจดัที่ดินท ำกินให้ชมุชน (ไร่) 

20 3,600 ไร่ 4,000 ไร่ 5,000 ไร่ 2,400 ไร่ 0 คะแนน 
(0 x 20 / 100) 

5. จ ำนวนพืน้ท่ีป่ำไม้ ส ำรวจจำกภำพถ่ำย

ดำวเทียม (ตวัชีว้ดั Monitor)* 

-    8,978,121.54 - 

6. จ ำนวนพืน้ท่ีป่ำไม้ที่ได้รับกำรปอ้งกนักำรบกุรุก

ท ำลำย – เข้ำครอบครอง (ตวัชีว้ดั Monitor)* 

-    592-2-84 ไร่ - 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 56.33 0 คะแนน 
(0 x 10 /100) 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 56.33 0 คะแนน 
(0 x 10 /100) 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 จัดส่งข้อเสนอจัดส่ง
ข้อเสนอการพัฒนา

นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ภายในวันที่ 30 

เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการ

พัฒนาพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุง

กระบวนการท างาน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายในวนัที่ 

15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 

คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึ้นไป 

- 0 คะแนน 
(0 x 10 /100) 

รวม 100     22.60 
(0+7.8+14.80+0+0+0+0) 

สรุปผล ระดับ ต้องปรับปรุง 
*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 
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 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

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

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 


