
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักสำนักแผนและสารสนเทศ ส่วนคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาติ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนัก/กอง/กลุ่ม  สำนักแผนและสารสนเทศ  

 

( …✓…) 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 

ตัวชี้วัดที่ 1. ระดบัความสำเร็จของการจดัทำแผนงานและ
งบประมาณประจำปี   

20 ระดับ 1-2 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 ระดับ 1-5 20 

ตัวชี้วัด 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินตามกระบวนการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

20 ระดับ 1-2 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 ระดับ 1-4 15 

ตัวชี้วัด 3. ระดบัความสำเร็จของการดำเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 

10 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 3 10 

ตัวชี้วัด 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ 

10 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 1 5 

ตัวชี้วัด 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเสนอเรื่อง 
เพื่อพิจารณาต่อเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ 

10 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 2 7.5 
 

ตัวชี้วัด 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 5 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักสำนักแผนและสารสนเทศ ส่วนคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาติ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ตัวชี้วัด 7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 2.50 

ตัวชี้วัด 8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

10 - จ ัดส ่ งข ้อเสนอการพ ัฒนา
นว ัตกรรม/การพ ัฒนาหรื อ
ปร ับปร ุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จ ัดส ่งรายงานผลการพ ัฒนา
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อม
เอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

ม ี ผ ลก า รป ระ เมิ น
คุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน 

ม ี ผลการประ เมิ น
คุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ต ั ้ งแต ่  80 คะแนน 
ขึ้นไป 

- จ ัดส ่ งข ้อเสนอการพ ัฒนา
นว ัตกรรม/การพ ัฒนาหรื อ
ปร ับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หร ือปร ับปร ุ งกระบวนการ
ทำงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายในวันที ่ 15 
กันยายน 2564 

5 

ตัวชี้วัด 9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดับคะแนน 1-2 ระดับคะแนน 3-4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 1-2 5 

รวม 100 75 
สรุปผล ระดับมาตราฐานขัน้สูง 

 
*หมายเหต ุ: 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 


