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 000000000000000000000000000000000000   

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักบริหารกลาง 
 

( ……) 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 าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 

1.ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรม
ป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

10 ผลการด าเนินงานที่ 1 ผลการด าเนินงานที่ 
1 - 2 

ผลการ
ด าเนินงานที่ 1 - 

4 

ผลการ
ด าเนินงานที่ 1-2 

7.5 

2.ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ 5 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   ร้อยละ  
75 - 79 

ร้อยละ  
80 - 100 

N/A 0 

3. ร้อยละความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2564 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

10 ด าเนินการครบถ้วน 
1 โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความส าเร็จ 50%) 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 2 - 3 

โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความส าเร็จ 75%) 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 4 
โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความส าเร็จ
100%) 

ผลการจัด
โครงการ
ฝึกอบรมตาม
แผนฝึกอบรม 
ประจ าป ีพ.ศ. 
2564 จ านวน 3 
โครงการ 

7.5 

4. ร้อยละความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 10 จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสือ่ครบ
ตามที่ก าหนด 3 
ช่องทาง (คิดเป็น 
50%) 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อความ
ข่าวสารผ่านสือ่
ครบตามที่ก าหนด 
4 ช่องทาง        
(คิดเป็น 75%) 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อครบ
ตามก าหนด 5 
ช่องทาง (คิด
เป็น 100%) 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสือ่
ครบตามที่
ก าหนด 3
ช่องทาง 

5 

5. ร้อยละความส าเร็จในการออกค าสั่งทางวินัย 10 1 ค าสั่ง 2 ค าสั่ง 3 ค าสั่ง N/A 0 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

6. ร้อยละความส าเร็จในการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.06 10 

7. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 5 ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 20 0 

8. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 10 ร้อยละ 60  ร้อยละ 75   มากกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 20 0 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 

9. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักบริหารกลาง ทั้งหมด 5 กิจกรรม 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อย
ละ 95 

100 5 

10. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 5 ร้อยละ 46-55 ร้อยละ 56-70 ร้อยละ 70-90 61.35 3.75 

11. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 -การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมป่าไม้ 

10 - จัดส่งข้อเสนอจัดส่ง
ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผล
การพัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ใหก้รมป่า
ไม้ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 

คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 

คะแนนขึ้นไป 

N/A 0 
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ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

12.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ระดับคะแนน 1 - 
2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน 
5 

ระดับคะแนน1 5 

    1.) ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 N/A 0 

    2.) ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 N/A 0 

    3.) จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
เผยแพร่จ านวน 9 - 12 

เรื่อง   

จ านวนองค์ความรู้ที่มี
การเผยแพร่ จ านวน 

13 - 16 เรื่อง  

จ านวนองค์ความรู้ที่
มีการเผยแพร่ 

จ านวน 17 - 18 
เรื่อง 

N/A 0 

    4.) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของ      
กรมป่าไม้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

 
ผลการด าเนนิงาน ที่ 1 

ผลการด าเนนิงาน ที่ 
1-2 

ผลการด าเนนิงาน 
ที่ 1-4 

ผลการด าเนนิงาน 
ที่ 1-2 0.75 

    5.) ระดับความส าเร็จในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้  ผลการด าเนนิงาน ที่ 1 
ผลการด าเนนิงาน ที่ 

1-3 
ผลการด าเนนิงาน 

ที่ 1-5 
ผลการด าเนนิงาน 

ที่ 1-3 0.75 

    6.) ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้  ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 75-79 ร้อยละ 80-100 N/A 0 

    7.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิภาพ
ในการท างานของกรมป่าไม้ 

 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 75-79 ร้อยละ 80-100 N/A 0 

    8.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ปานกลาง 

ร้อยละ 60-79 
มาก 

ร้อยละ 80-100 
มากที่สุด N/A 0 

    9.) ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมป่าไม้  ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 0.5 

    10.) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ  ระดับ 1-3 ระดับ 4-6 ระดับ 7-8 ระดับ 2 0.5  

รวม 100     43.75 คะแนน 
(7.5+7.5+5+1
0+5+3.75+5) 

สรุปผล ระดับต้อง
ปรับปรุง 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
*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 านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวอย่าง  การค านวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด................... 30 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. ตัวชี้วัด................... 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ตัวชี้วัด................... 20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด.................. 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 30 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 
 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 

 


