
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (ผลการประเมินตนเองเบื้องต้น) 

 Function 
Base 

Agenda Base Area Base Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผลประเมิน 

เป้าหมายขั้นสงู 
 

เป้าหมายขั้นสงู 
 

- เป้าหมายขั้นสงู 
 

เป้าหมายขั้นสงู 

 

ระดับคุณภาพ 
 

 

องค์ประกอบ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผล
ประเมิน 

๑. 
Function 

Base 

๑.๑ ความส าเร็จของการขยายผลองค์ความรู้จาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สู่พื้นที่โดยรอบ  

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ ๙๒.77 
 
 

 

 ๑.๒ ความส าเร็จของการถอดบทเรียนโครงการ
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวน
2,342 
โครงการ  

ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวน
2,342 
โครงการ  

 

๒. 
Agenda 

Base 

2.1 ความส าเร็จของการติดตามและขับเคลื่อน
โคร งการ อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จ  พระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร   

ร้อยละ ๑๐๐ 
จ ำนวน  

๓๓ โครงกำร 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวน 

๓๓ โครงการ 
 

 

 ๒.๒ ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถำนกำรณ์  
(ไม่มี) 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  

๓. 
Area Base 

ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้ - - - 

๔. 
Innovation 

Base 

๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม  
เรื่อง “ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
และปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ” 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       

๕. 
Potential 

Base 

5.1 จัดท าคู่มือ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไมโ้ครงการ
ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       

 5.2 ปรับปรุงคู่มือผลส าเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       

 5.3 สนับสนุนองค์ความรู้ด้านงานศึกษา วิจัย 
ทดลอง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       



 5.4 สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดท าเป็นคู่มือจากตัวอย่าง
ความส าเร็จที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       

 5.5 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       

 5.6 จัดท าโครงการค่ายเยาวชน รู้งานสืบสาน
พระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐       

 ๕.๗ จัดท าคู่มือตัวชี้วัดโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   

 ๕.๘ พัฒนาระบบงบประมาณโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   

 ๕.๙ จัดท าระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   

 ๕.๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   

 ๕.๑๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์เพ่ือ
พระราชทาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   

รวม ระดับคุณภาพ ร้อยละ 100 ร้อยละ ๙๙.๑๐  
 
หมายเหตุ   ผลการประเมินระดับตัวชี้วัด  

ระดับ ค่าคะแนน 
ค่าเป้าหมายขั้นสูง ๑๐๐ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ๗๕ 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ า ๕๐ 

สรุปผลการประเมินระดับส่วนราชการ 

ระดับ สี คะแนน 
ระดับคุณภำพ                        มีคะแนนผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง ๙๐ –๑๐๐ คะแนน 
ระดับมำตรฐำนขั้นสูง       มีคะแนนผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง ๗๕ – ๘๙.๙๙ คะแนน 
ระดับมำตรฐำนขั้นต้น       มีคะแนนผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง ๖๐ – ๗๔.๙๙ คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  มีคะแนนผลกำรด ำเนินงำน 

ต่ ำกว่ำ ๖๐ คะแนน 
 


