
รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สรุปคะแนนผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม  

 
( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)  ( ……)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

(A) 

เกณฑการประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนท่ีได (คะแนน)* 

(D) 
เปาหมายขั้นตน 

50 คะแนน 
เปาหมาย
มาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 แนน 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัย 
โครงการวิจัยดานวนวัฒนวิทยา  
 

15 รอยละ 50 
(10 โครงการ) 

รอยละ 75 
(10 โครงการ) 

รอยละ 100 
(10 โครงการ) 

รอยละ 70.5 10.5700 คะแนน 
(15X70.5/100)=10.5700 

2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัย  
การปฏิบัติงานดานรุกขกร 
 

15 รอยละ 50 
(18 ครั้ง) 

รอยละ 75 
(24 ครั้ง) 

รอยละ 100 
(30 ครั้ง) 

รอยละ 100 
(32 ครั้ง) 

15.0000 คะแนน 
(15X100/100)=15.0000 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน 
การพัฒนางานวิจัยดานปาไม 
 

10 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 รอยละ 100 10.0000 คะแนน 
(10X100/100)=10.0000 

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

10 รอยละ 70  รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 95.35 9.53 คะแนน 
(10X95.35/100)=9.5300 

5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยบริการ
วิชาการปาไมเพ่ือประชาชนแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ  
(One stopservice) 

10 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 92.35 9.2300 คะแนน 
(10X92.35/100)=9.2300 

6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปาไม 

10 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

10.0000 คะแนน 
(10X100/100)=10.0000 

   
7. (2) รอยละความสำเรจ็ของการดำเนินงานตามแผน    
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

5 รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 รอยละ 100 5.0000 คะแนน 
(5X100/100)=5.0000 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

(A) 

เกณฑการประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนท่ีได (คะแนน)* 

(D) 
เปาหมายขั้นตน 

50 คะแนน 
เปาหมาย
มาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 แนน 

8. (3) รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 
 

5 รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100  รอยละ 100 5.0000 คะแนน 
(5X100/100)=5.0000 

9. (4) ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนานวัตกรรม/ 
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

   - กิจกรรมนวัตกรรมไมไผอัดประสาน 
 

10 รอยละ 50 
จัดสงขอเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2564 
- จัดสงรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
พรอมเอกสารหลักฐาน ให
กรมปาไมภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2564 
 

รอยละ 75 
มีผลการประเมนิ

คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 
คะแนน 

รอยละ 100 
มีผลการประเมนิ

คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 คะแนนข้ึน
ไป 

จัดสงขอเสนอ 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

1 ครั้ง 

7.5000 คะแนน 
(10x75/100 = 7.5000) 

10. (5) รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

      - กิจกรรมจัดการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา 
  และช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการวิจัยดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ  

  พ.ศ.2564 
 
    - กิจกรรมศูนยบริการวิชาการปาไมเพ่ือประชาชน 
(คลินิกปาไม) 

10 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 

รอยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดำเนินการ 
ตามแผน 100 % 

 
 
 

รอยละ 92.35 
 

 
 
 

2.0000 คะแนน 
(2x100/100 = 2.0000) 

 
 
 

2.7700 คะแนน 
(3x92.35/100 =2.7700 ) 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

(A) 

เกณฑการประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนท่ีได (คะแนน)* 

(D) 
เปาหมายขั้นตน 

50 คะแนน 
เปาหมาย
มาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 แนน 

    - กิจกรรมนวัตกรรมไมไผอัดประสาน 
 

5 
 

จัดสงขอเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2564 
- จัดสงรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
พรอมเอกสารหลักฐาน ให
กรมปาไมภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2564 
 

มีผลการประเมนิ
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 
คะแนน 

มีผลการประเมนิ
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 คะแนนข้ึน
ไป 

จัดสงขอเสนอ 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

1 ครั้ง 

3.7500 คะแนน 
(5x75/100 = 3.7500) 

รวม 100 (10.5700+15.0000+10.0000+9.5300+9.2300+10.0000+5.0000+5.0000+7.5000) = 81.8300 คะแนน 
 

สรุปผล 81.83 
 
 
*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนท่ีได) (D) ไดมาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑการประเมิน (B)  (ถาอยูในชวงระหวาง 2 เปาหมาย ใชวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางค) 
2. นำคะแนนท่ีไดจากขอ 1. คณูกับน้ำหนักตัวช้ีวัดน้ัน ๆ แลวหารดวย 100 จะไดคะแนนชอง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมายข้ันตน จะไดคะแนนเปนศนูย 
 
 
 
 

 แบบฟอรมท่ี 1 


