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สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักบริหารกลาง 
 

( ……) 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 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดําเนนิงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

การประเมินประสิทธผิลการดําเนนิงาน (Performance Base) น้ําหนกัร้อยละ 70 
1.ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของ
กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

10 ผลการดําเนินงานที่ 1 ผลการ
ดําเนินงานที่ 

1 - 2 

ผลการ
ดําเนินงานที่ 1 - 

4 

ผลการ
ดําเนินงานที่ 3-4 

7.5 

2.ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ 5 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  ร้อยละ  
75 - 79 

ร้อยละ  
80 - 100 

N/A 0 

3. ร้อยละความสําเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจาํปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2564 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

10 ดําเนินการครบถ้วน 
1 โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความสําเร็จ 50%) 

ดําเนินการ
ครบถ้วน 2 - 3 

โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความสําเร็จ 

75%) 

ดําเนินการ
ครบถ้วน 4 
โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความสําเร็จ
100%) 

ผลการจัด
โครงการ
ฝึกอบรมตาม
แผนฝึกอบรม 
ประจําปี พ.ศ. 
2564 จํานวน 3 
โครงการ 

7.5 

4. ร้อยละความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 10 จํานวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อครบ
ตามที่กําหนด 3 
ช่องทาง (คิดเป็น 
50%) 

จํานวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อความข่าวสาร
ผ่านสื่อครบ
ตามที่กําหนด 4 
ช่องทาง        
(คิดเป็น 75%) 

จํานวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อครบ
ตามกําหนด 5 
ช่องทาง (คิด
เป็น 100%) 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ
ครบตามที่
กําหนด 4
ช่องทาง 

7.5 

5. ร้อยละความสําเร็จในการออกคําสั่งทางวินัย 10 1 คําสั่ง 2 คําสั่ง 3 คําสั่ง 2 คําสั่ง 7.5 

แบบฟอร์มที่ 1 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดําเนนิงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

6. ร้อยละความสําเร็จในการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.28 10 

7. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 5 ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 30 1.5 

8. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 10 ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อย
ละ 90 

N/A 0 

การประเมินศกัยภาพในการดําเนนิงาน (Potential Base) น้ําหนักร้อยละ 30 
9. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักบริหารกลาง 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 68.13 3.75 
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
 -การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมป่าไม ้

10 - จัดส่งข้อเสนอจัดส่ง
ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผล
การพัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ให้กรมป่า
ไม้ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ํากว่า 70 

คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 

คะแนนขึ้นไป 

จัดสง่ข้อเสนอ
จัดสง่ข้อเสนอ
การพัฒนา

นวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือ
ปรับปรงุ

กระบวนการ
ทํางาน 

5 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดําเนนิงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

12.ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ระดับคะแนน  
1 - 2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน 
5 

ระดับคะแนน1 5 

    1.) ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 ร้อยละ 30 0.30 

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

    3.) จํานวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรรับรู้ผา่นกระบวนการจัดการความรู้  
จํานวนองค์ความรู้ที่มีการ

เผยแพร่จํานวน 9 - 12 เรื่อง  
จํานวนองค์ความรู้ที่มี
การเผยแพร่ จํานวน 

13 - 16 เรื่อง  

จํานวนองค์ความรู้ที่มี
การเผยแพร่ จํานวน 

17 - 18 เรื่อง 

N/A 0 

    4.) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนรองรบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของ      
กรมป่าไม้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

 
ผลการดําเนินงาน ที่ 1 ผลการดําเนินงาน 

ที่ 1-2 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ 1-4 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ 1-2 0.75 

    5.) ระดับความสําเร็จในการเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการกรมปา่ไม้  ผลการดําเนินงาน ที่ 1 ผลการดําเนินงาน 
ที่ 1-3 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ 1-5 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ 1-5 1 

    6.) ร้อยละของความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ่กรมป่าไม้  ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 75-79 ร้อยละ 80-100 N/A 0 

    7.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและ   
สวัสดิภาพในการทํางานของกรมป่าไม้ 

 ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 75-79 ร้อยละ 80-100 N/A 0 

    8.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
ปานกลาง 

ร้อยละ 60-79 
มาก 

ร้อยละ 80-100 
มากที่สุด N/A 0 

    9.) ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมป่าไม้  ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 65 0.65 
    10.) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ  ระดับ 1-3 ระดับ 4-6 ระดับ 7-8 ระดับ 3 0.5  

รวม 100     60.25 คะแนน 
(7.5+7.5+7.5+7.5+1
0+1.5+5+3.75+5+5) 

สรุปผล ระดับมาตรฐาน
ขั้นต้น 
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*หมายเหตุ : การคํานวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นําผลการดําเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในชว่งระหว่าง 2 เป้าหมาย ใชว้ิธีเทียบบัญญตัิไตรยางค)์ 
2. นําคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ําหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
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ตัวอย่าง  การคํานวณคะแนนผลการประเมินสว่นราชการมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดําเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน) 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

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

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

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

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

5. ตวัชี้วัด................ 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 มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูร่ะหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูร่ะหว่าง 75 – 89.99 คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูร่ะหว่าง 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํากว่า 60 คะแนน

 


