
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

(..……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      (.........) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( ✓ ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.การพัฒนาองค์การสู่ดิจทิัล 
  -การสร้างนวตักรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (e-Service) 

30 ยื่นชำระผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ได้
โดยประชาชน 
ไม่ต้องเดินทาง
ไปติดต่อ ณ 

สำนักงาน เช่น 
counter 
ธนาคาร, 
counter 

service, 7-
ELEVEN เป็น

ต้น 

ยื่นชำระผ่าน
ระบบออนไลน์
ของหน่วยงาน 

หรือของหน่วยงาน
อื่น เช่น ระบบรับ
ชำระเงินกลางของ

บริการภาครัฐ 
และออก

ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

สามารถเริม่
ให้บริการได้ 
และมีจำนวน
ผู้ใช้งานผ่าน
ระบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 
ของจำนวน
ผู้รับบริการ

ทั้งหมด 

ผู้รับบริการสามารถ
ยื่นชำระผ่านระบบ
รับเงินกลางของ
กรมบัญชีกลาง 
และออก
ใบเสร็จรับเงินเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

100 30 

2.จำนวนคร้ัง (ต่อปี) ที่ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในส่วนกลางไม่
สามารถให้บริการได้ ภายใน 24 ชั่วโมง 

20 ตั้งแต่ 2 ครั้ง
ขึ้นไป 

1 คร้ัง 0 คร้ัง 0 ครั้ง 100 20 

3.จำนวนคร้ัง (ต่อปีงบประมาณ) ที่จัดประชุม
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมป่าไม้ไดส้ำเร็จ 

20 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 ครั้ง 100 20 
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ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

4.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2565 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 
95 

ร้อยละ 97.5 100 10 

5.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.11 77.46 7.746 
6.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

10 ระดับคะแนน  
1 - 2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน 5 4.343 86.86 8.686 

รวม 100      96.432 
สรุปผล  ระดับ  

คุณภาพ 
 
*หมายเหตุ :  
1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที ่1 : การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
                 -การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service) 
 
คำอธิบาย : 
• e-Service หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เพือ่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้
ขอรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 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 
• ระดับ 2 (Level 2 : L2) งานบริการที่ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ และมีการออก
ใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้
• งานบริการของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-Service) คือ การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ยื่นชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ไดโ้ดย
ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปตดิตอ่ ณ 
สำนักงาน เช่น counter ธนาคาร, 

counter service, 7-ELEVEN เปน็ต้น 

ยื่นชำระผ่านระบบออนไลน์ของ
หน่วยงาน หรือของหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ระบบรับชำระเงินกลางของ

บริการภาครัฐ และออก
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

สามารถเริม่ให้บริการได้ และมจีำนวน
ผู้ใช้งานผ่านระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั 
  -การสร้างนวตักรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนงานหรือการ
ให้บริการ (e-Service) 

30 ผู้รับบริการสามารถ
ยื่นชำระผ่านระบบ
รับเงินกลางของ

กรมบัญชีกลาง และ
ออกใบเสร็จรับเงิน

เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

100 30 

 
 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-อบรมแนะนำการใช้งานระบบรับเงินกลางของกรมบัญชีกลางให้แก่เจ้าหน้าที่ 
-อบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
-เปิดใช้งานระบบ และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- 
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1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที ่2 : จำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในส่วนกลางไม่สามารถให้บริการได้ 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
 
คำอธิบาย : 
                 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต       
กรมป่าไม้ให้แก่หน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสาร สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยมีการเช่าสื่อสัญญาณ จำนวน 2 คู่สาย มีอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เช่น Firewall ซึ่งทำให้สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
กรมป่าไม้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจเกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
เป็นบางครั้ง เช่น อุปกรณ์ชำรุด คู่สายให้บริการขัดข้อง   
 
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 0 100 20 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
-มีงบประมาณในการเช่าสัญญาณระบบเครือข่าย 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-รายงานการเช่าสัญญาณระบบเครือข่าย 
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1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที ่3 : จำนวนครั้ง (ต่อปีงบประมาณ) ที่จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมป่าไม้ได้สำเร็จ 
 
คำอธิบาย : 
              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมป่าไม้ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ในกรมป่าไม้ที่เสนอเข้ามา  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
2 ครั้ง 

 
3 ครั้ง 

 
4 ครั้ง 

 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

จำนวนครั้ง (ต่อปีงบประมาณ) 
ที่จัดประชุมคณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมป่าไม้ได้สำเร็จ 
 

20 5 ครั้ง 100 20 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
-ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน 
-ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
-ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
-ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้  
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1 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวช้ีวัดที ่4 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ            
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
คำอธิบาย : 

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

• สูตรการคำนวณ 
  ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย        
                                                  งบประมาณประจำปีของ ศทส. 
                              จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของ ศทส. 

 
• ใช้งบประมาณลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวัด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 95 

 
มากกว่าร้อยละ 95 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

10 97.5 100 10 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน 2 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 รายการ 
   1) ลงนามในสัญญาจ้าง 
   2) ตรวจรับพัสดุ 
   3) จัดสรรให้หน่วยงาน  
    คิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ 100 
 2.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการเบิกจ่ายเงิน 
    1) ลงนามในสัญญาจ้าง 
    2) เริ่มดำเนินงาน งวดที่ 1 
    3) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 
    4) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 
    5) อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 3 
    คิดเป็นความคืบหน้า ร้อยละ 95  
 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.5 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 
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3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-สัญญาจ้างโครงการ 
-บันทึกตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 รายการ 
-บันทึกตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 
-บันทึกตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที ่5 : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 
• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดย
จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี ่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

                       จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของ ศทส. 
      จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (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) 
 

10 98.11 77.46 7.746 

 

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีงบประมาณในการบริหารจัดการ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
    1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6,152,000 บาท เบิกจ่ายได้ 6,152,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 
    2.กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ จำนวน 8,089,700 บาท ลงนามในสัญญา 8,017,975 บาท เบิกจ่ายได้ 
7,482,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.22  
    เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.11 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (……..) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที ่6 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
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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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (……..) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
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
เสียต่อเว็บไซต์กรม  

0.4 4.27 1.7 

2.ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบสรปุผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจ เพื่อการตัดสินใจ (Dashboard) 

0.3 5 1.5 

3.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.3 3.81 1.143 

น้ำหนักรวม 1.00  4.343  

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

10 4.343 86.86 8.686 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (……..) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
-ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 
-จัดทำสรุปรายงานผลการสอบถามความพีงพอใจผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเสนอผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทราบ 
-ศทส.ได้จัดทำหน้าสรุปสำหรับผู้บริหารในรูปแบบของ Dashboard คทช. 
-ศทส.ได้ดำเนินการ  
 1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ  
 2) จัดประชุมเพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง  
 3) เสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
 4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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