
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

( …....) 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 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.การพัฒนาศักยภาพองค์การสูก่ารเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

30 ยื่นเรื่อง/ยื่นคำ
ขอและเอกสาร
ประกอบเป็น
กระดาษ โดย
ประชาชนไม่
ต้องเดินทางมา
ติดต่อ ณ 
สำนักงาน เช่น 
จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ อีเมล์ 
เป็นต้น 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอ
ทางออนไลน์ (e-
form) แต่ยังไม่
สามารถแนบ
เอกสารมาพร้อม
กันผ่านระบบได้ 
โดยให้ประชาชน
จัดส่งแยกมาใน
รูปแบบ scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/
ยื่นคำขอทาง
ออนไลน์ (e-
form) ที่
ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
รักษาข้อมูลส่วน
บุคคล และแนบ
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาได ้

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทาง
ออนไลน์ (e-form) ทีป่ระชาชน
มีความปลอดภัย รักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล และแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณาได ้

30  

2.จำนวนคร้ัง (ต่อปี) ที่ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในส่วนกลาง ไม่
สามารถให้บริการได้ ภายใน 24 ชั่วโมง 

20 ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้น
ไป 

1 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 20  

3.จำนวนคร้ัง (ต่อปีงบประมาณ) ที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมป่าไม้ได้สำเร็จ 

10 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 10  

4.การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 บรรลเุป้าหมาย 
1 ผลผลิต 

บรรลเุป้าหมาย 2 
ผลผลติ 

บรรลุเป้าหมาย 
3 ผลผลิต 

2 ผลผลิต 3.75  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

5.ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5  -จัดทำสรุป
รายงานการ
ติดตามแผนการ
ดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจำปี
งบประมาณ 
และจัดส่ง
หน่วยงาน
รวบรวม ตาม
กำหนดเวลา 
-จัดทำประมาณ
การรายจ่าย
ประจำขั้นตำ่ที่
จำเป็น ท่ี
สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูล 
ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้า 
ระยะปานกลาง
และจัดส่ง
หน่วยงาน เพื่อ
วิเคราะห์และ
จัดทำกรอบ
วงเงิน
งบประมาณของ

-ดำเนินการจดัทำ
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
และส่งให้
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการ
จัดทำงบประมาณ
ของกรม ตาม
กำหนดเวลา 
-ดำเนินการ
ปรับปรุงคำขอ
งบประมาณ ตาม
กรอบวงเงิน
งบประมาณที่
สอดคล้องกับ
แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

จัดทำคำขอ
งบประมาณ ส่ง
ให้หน่วยงาน
รวบรวมจดัทำ
คำขอ
งบประมาณกรม 
ก่อน
กำหนดเวลา 

จัดทำคำของบประมาณ ส่งให้
หน่วยงานรวบรวมจดัทำคำขอ
งบประมาณกรม ก่อน
กำหนดเวลา 

5  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

กรม ตาม
กำหนดเวลา 

ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
ตามกำหนดเวลา 

6.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 
95 

 ร้อยละ 89.91 4.5 
 

7.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 89.91 3.55 
8.ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอ
จัดส่งข้อเสนอ
การพัฒนา
นวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงาน ภายใน
วันที่ 30 
เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงาน
ผลการพัฒนา
พัฒนา
นวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงาน พร้อม

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ำกว่า 70 

คะแนน 

มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ตั้งแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป 

-จัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2564 

5  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

เอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้
ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

9.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

10 ระดับคะแนน  
1 - 2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 4.17 8.34 
 
 

รวม 100     90.12 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 
*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวอย่าง  การคำนวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 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 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 มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กว่า 60 คะแนน 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 

ตัวช้ีวัดที ่1 : การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
                 -การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คำอธิบาย : 
• e-Service หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เพือ่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้
ขอรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหนว่ยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นการให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเปน็ได้ทั้งประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร รวมถึงระบบ
ดังกล่าวมีการให้ข้อมูล สนับสนุน หรือให้บริการทีส่อดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
• การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการดำเนินการเพื่อยกระดับงานบริการของส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบ
ออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน  
• การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในการดำเนินกิจการตามประเภทกิจการ 
เช่น ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม โดยใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ซึ่งต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
เป็นกระดาษ โดยประชาชนไมต่้อง
เดินทางมาตดิต่อ ณ สำนักงาน เช่น 
จัดส่งทางไปรษณีย์ อีเมล์ เป็นต้น 

 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน์ (e-
form) แต่ยังไม่สามารถแนบเอกสาร

มาพร้อมกันผา่นระบบได้ โดยให้
ประชาชนจัดส่งแยกมาในรูปแบบ 

scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน์ 
(e-form) ทีป่ระชาชนมีความปลอดภัย 

รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และแนบ
เอกสารประกอบการพจิารณาได ้

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่
การเป็นระบบราชการ 4.0  

30 มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำ
ขอทางออนไลน์ (e-
form) ทีป่ระชาชนมี
ความปลอดภัย รักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล และ

100 30 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
  -การต่ออายุใบอนุญาตด้าน
อุตสาหกรรมไม ้ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

ได ้
 
 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-จัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาได้แล้วเสร็จ 
-ประชุมนำเสนอการวิเคราะห์ออกแบบระบบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์   
-พัฒนาระบบแล้วเสร็จ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
-มีงบประมาณดำเนินการ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-สัญญาจ้าง เลขท่ี ทส 1612.1/64/18 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ (e-Permit) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 

ตัวช้ีวัดที ่2 : จำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในส่วนกลางไม่สามารถให้บริการได้ 
ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
คำอธิบาย : 
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอรเ์น็ตกรมปา่ไม้ให้แกห่น่วยงานใน
ส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ามารถติดต่อสื่อสาร สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการแกป่ระชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย โดยมีการเช่าสื่อสญัญาณ จำนวน 2 คู่สาย มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เช่น Firewall ซึ่งทำให้สามารถ
ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอรเ์น็ตกรมป่าไม้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยอาจเกดิปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นบางครั้ง เช่น อุปกรณช์ำรุด คู่สายให้บริการขดัข้อง   
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 1 ครั้ง 0 ครั้ง 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

จำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตในส่วนกลางไม่
สามารถให้บริการได้ ภายใน 24 
ชั่วโมง 

20 0 ครั้ง 100 20 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ ทั้ง 2 คู่สาย ได้แก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต ได้ส่งรายงานการ
ให้บริการแก่กรมป่าไม้เป็นประจำทุกเดือน  
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
-มีงบประมาณดำเนินการ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-รายงานการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติและบริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 

ตัวช้ีวัดที ่3 : จำนวนครั้ง (ต่อปีงบประมาณ) ที่จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมป่าไม้ได้สำเร็จ 

 
คำอธิบาย : 

• ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าท่ีฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    
กรมป่าไม้ โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณาเห็นชอบในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานใน       
กรมป่าไม้ที่เสนอเข้ามา  

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

จำนวนครั้ง (ต่อปีงบประมาณ) 
ที่จัดประชุมคณะกรรมการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมป่าไม้ได้สำเร็จ 

 

10 3 ครั้ง 100 10 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
-ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video  Conference  System) 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
-ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (Video  Conference  System) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
-งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
-คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ส่วนใหญ่ติดภารกิจ ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-หนังสือคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ ที่ ทส.1612.2/8 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 
 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 
-หนังสือคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ ที่ ทส.1612.2/34 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 
-หนังสือคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ ที่ ทส.1612.2/41 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดที ่4 : การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
คำอธิบาย : 

ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏริูปองค์การของส่วนราชการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ของกรมป่าไม้ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีไ่ด้พิจารณาแผนปฏิรปูองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตใหส้่วนราชการ
ดำเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจัดทำเป็นแผน 3 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการตอ้งดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การโดยจะต้องดำเนินการ
ได้ตามผลผลิต (Output) ที่กำหนด  

ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 
- ได้ระบบเทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signatures) มาใช้ในงานอนุมัติ/อนุญาต 

- ได้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาสนับสนุนฐานข้อมูล Big Data ของประเทศ จำนวน 1 ระบบ 

- ได้ระบบอนุญาต/อนุมัติโดยใช้ Single Form 1 ระบบ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

บรรลเุป้าหมาย 1 ผลผลติ บรรลเุป้าหมาย 2 ผลผลติ บรรลุเป้าหมาย 3 ผลผลิต 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

การดำเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5 2 ผลผลิต 75 3.75 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-กรมป่าไม้ได้นำระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signatures) มาใช้ในการออกเอกสารใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-กรมป่าไม้ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GDX เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลบุคคลตาม
ทะเบียนราษฎร์ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
-มีงบประมาณในการดำเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ระบบด่านป่าไม้ 
-ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบ GDX และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกรมการปกครองผ่านระบบ GDX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ……. ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดที ่5 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
คำอธิบาย : 

เป็นการวัดระดับความสำเรจ็ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

-จัดทำสรุปรายงานการติดตามแผนการ
ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ และ
จัดส่งหน่วยงานรวบรวม ตาม
กำหนดเวลา 
-จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้น
ต่ำที่จำเป็น ท่ีสอดคล้องกับฐานขอ้มูล 
ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า ระยะ
ปานกลางและจัดส่งหน่วยงาน เพื่อ
วิเคราะห์และจัดทำกรอบวงเงิน
งบประมาณของกรม ตามกำหนดเวลา 

-ดำเนินการจดัทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการ 4 
ปี และแผนปฏิบัตริาชการประจำปี 
และส่งให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบใน
การจัดทำงบประมาณของกรม ตาม
กำหนดเวลา 
-ดำเนินการปรับปรุงคำขอ
งบประมาณ ตามกรอบวงเงิน
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ตามกำหนดเวลา 

จัดทำคำของบประมาณ ส่งให้
หน่วยงานรวบรวมจดัทำคำขอ
งบประมาณกรม ก่อนกำหนดเวลา 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ……. ) 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) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

5 จัดทำคำของบประมาณ 
ส่งให้หน่วยงานรวบรวม
จัดทำคำของบประมาณ
กรม ก่อนกำหนดเวลา 

100 5 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำสรุปรายงานการติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ และจัดส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา 
-ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูล 
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางและจัดส่งหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณของ
กรม ตามกำหนดเวลา 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุงคำของบประมาณ ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามกำหนดเวลา 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ส่งให้หน่วยงานรวบรวมจัดทำคำขอ
งบประมาณกรม ก่อนกำหนดเวลา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ……..) 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) 
 

ตัวช้ีวัดที ่6 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
คำอธิบาย : 

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานท่ีกำหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกจิ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้อง
ดำเนินการในปีงบประมาณ 

• สูตรการคำนวณ 
             ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ศทส. 

                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของ ศทส. 

• ใช้งบประมาณโครงการงบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในการวัด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ……..) 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) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5 90 71 4.5 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน 3 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ 
   1)ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
   2)ส่งมอบอุปกรณ์ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction Ink Tank เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ขาว-ดำ เครื่องสำรองไฟ  
   3)เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 
    คิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ 100 
 2.โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้  
    1)ลงนามในสัญญาจ้าง  
    2)เบิกจ่าย งวดที่ 1  
    3)อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 2 
    คิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ 80 
 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ NSW สำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้า
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้  
    1)ลงนามในสัญญาจ้าง 
    2)เบิกจ่าย งวดที่ 1  
    3)เบิกจ่าย งวดที่ 2 
    คิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ 90 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ……..) 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) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-สัญญาซื้อขายโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ 
-ใบส่งของโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ 
-หน้างบใบสำคัญเบิกโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ 
-สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
-หน้างบใบสำคัญเบิกจ่ายโครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ งวดที่ 1  
-หนังสือส่งมอบงานโครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ งวดที่ 2 
-สัญญาจ้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ NSW สำหรับการนำเข้า
ส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
-หน้างบใบสำคัญเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ NSW สำหรับ
การนำเข้าส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ งวดที่ 1 
-หน้างบใบสำคัญเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ NSW สำหรับ
การนำเข้าส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ งวดที่ 2 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดที ่7 : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 
คำอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดย
จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี ่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
                        จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของ ศทส. 
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของ ศทส. 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 
 

5 ร้อยละ 89.91 70.98 3.55 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีงบประมาณในการบริหารจัดการ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
    1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6,688,830 บาท เบิกจ่ายได้ 6,688,047 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.99 
    2.กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ จำนวน 10,422,500 บาท ลงนามในสัญญา 9,865,900 บาท เบิกจ่ายได้ 
8,196,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.08  
    เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.91 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
-มีโครงการงบลงทุน จำนวน 2 โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
ตัวช้ีวัดที ่8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 
คำอธิบาย : 

• เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการ
สร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานท่ีแตกต่างจากเดิม 
ทำให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
  (2)   นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจาก
เดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายแบบใหม่ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี ่ยนแปลงระบบที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน อัน
ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพื้นฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

• การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือการ
พัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นเป็นที่
ประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
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( ....... ) 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) 
 
 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ 5 
คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการพัฒนา 
(10 คะแนน) 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการ
ใหม่ (10 คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 
คะแนน) 
- กำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหา 5 
คะแนน 
- แสดงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ี
กำหนด 10 คะแนน 
- กำหนดประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 
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( ....... ) 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) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ
กระบวนการทำงาน พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ให้กรมป่าไมภ้ายในวันที ่15 
กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  

ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ 
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน 
 

10 จัดส่งข้อเสนอจดัส่ง
ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการ
พัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 
2564 
 

50 5 
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( ....... ) 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) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ได้จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 
-จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส 1612.1/141 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล กรมป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส 1612.1/465 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งเอกสาร
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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( ....... ) 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) 
 

ตัวช้ีวัดที ่9 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
คำอธิบาย : 

• ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 
พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามตัวช้ีวัดกจิกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

• สูตรคำนวณ 
ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 
น้ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 1  W1 SM1 (W1 X SM1) 
ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 2............................ W2 SM2 (W2 X SM2) 

.......... . . . 
ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ i………………………… Wi SMi (Wi X SMi) 

น้ำหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

               โดยท่ี : 
                   W  =  น้ำหนักความสำคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1.00 
                  SM  =  ค่าคะแนนท่ีได้ 
                   i    =  ลำดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ∑(Wi X SMi) = 1 
2 ∑(Wi X SMi) = 2 
3 ∑(Wi X SMi) = 3 
4 ∑(Wi X SMi) = 4 
5 ∑(Wi X SMi) = 5 
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( ....... ) 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) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 - 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 

 

การคำนวณ : 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 

น้ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนัก 

(Wi X SMi) 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียในการเข้าถึงบริการชุดความรูแ้ละการนำไปใช้ประโยชน์  

0.1 5 0.5 

2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบขอและออก
ใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขต
กรุงเทพมหานครผ่านระบบดิจิทลั 

0.2 5 1 

3.ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบสรปุผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจเพื่อการตัดสินใจ (Dashboard) 

0.1 4 0.4 

4.ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับ
ผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ 

0.1 5 0.5 

5.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงาน 
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 

0.1 3.5 0.35 

6.ระดับความสำเร็จของการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านเว็บไซต ์

0.2 5 1 

7.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนป้องกันและรองรับ
ความมั่นคงทางไซเบอร ์

0.2 2.1 0.42 

น้ำหนักรวม 1.00  4.17  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) 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) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 4.17 83.4 8.34 
 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
      รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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