
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

ตัวชี้วัด สำนักการป่าไม้ตา่งประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ น้ำหนัก (รอ้ยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

   1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศใน
รูปแบบควมตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และหนังสือ
แสดงเจตจำนง (Letter of Intention)  

10 ส่วนอำนวยการ 
 

   2. ระดับความสำเร ็จในการการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project 
proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 

10 ส่วนอำนวยการ 
 

   3. ระด ับความสำเร ็จในการประสานงานเจรจาเพ ื ่อขอจ ัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงาน 
ระหว่างประเทศ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ที่
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

10 ส่วนอำนวยการ 
 

4. ร้อยละในการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลให้แก่ข้าราชการกรม 
ป่าไม้เพื่อเดินทางไปประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ฯลฯ 
ณ ต่างประเทศ 

20 ส่วนวิเทศสมัพันธ์ 

5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ด้านการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง 

20 ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 

   6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 ส่วนอำนวยการ 

   7. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ  5 ส่วนอำนวยการ 
   8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 10 ส่วนอำนวยการ 
   9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ส่วนอำนวยการ 
 

รวม 100  

 
 หมายเหตุ : สำนัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณากำหนดตัวช้ีวัดได้ดังนี้ 

๑. ตัวชีวั้ดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๒. ตัวช้ีวัดตามอำนาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
3. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของหน่วยงานส่วนกลางท่ีเป็นตัวช้ีวัดกรมป่าไม้ ให้ใช้เกณฑ์การ 

ประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมป่าไม้ 
4. *ตัวชี้วัด “การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เป็นตัวช้ีวัดบังคับเพิ่ม สำหรับสำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
(เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

5. นอกเหนือจากตัวชีวั้ดของกรมป่าไม้แล้ว หน่วยงานสามารถกำหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน 
ได้ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

6. กำหนดน้ำหนักตัวช้ีวัดรวมเท่ากับ 100 โดยพิจารณาเฉลี่ยน้ำหนักตามความสำคัญของตัวช้ีวัดของ 
แต่ละสำนัก      

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

 
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั (O/S Matrix) สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) (O : Owner   S : Supporter) 
ส่วนวิเทศสัมพันธ ์ ส่วนความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ส่วนอำนวยการ 

   1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบควมตกลง (Agreement) บันทึก
ความเข้าใจ (MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention)  

S S O 

   2. ระดับความสำเร็จในการการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project proposal) เพื ่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 

S S O 

   3. ระดับความสำเร็จในการประสานงานเจรจาเพื่อขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ทุนฝึกอบรมดูงาน ระหว่างประเทศ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

S S O  

4. ร้อยละในการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลให้แก่ข้าราชการกรม ป่าไม้เพื่อเดินทางไปประชุม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ฯลฯ ณ ต่างประเทศ 

 O S S 

5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ  ด้านการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง S O S 
   6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

S S O 

   7. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ  S S O 
   8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน S S O 
   9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

S S O 

 
 
 
 
 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    ในรูปแบบควมตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU)  
    และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) 

10    

คำอธิบาย  - การพิจารณาผลสำเร็จของการพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบความตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention)     
  ของสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ โดยผลลัพธ์ของความสำเร็จ คือ เอกสารดังกล่าวข้างต้นได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายโดยตรง 
- การให้คะแนนจะพิจารณาตามเอกสารในรูปแบบความตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจ    
  หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายโดยตรง 

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความสำเรจ็ของเอกสารในรูปแบบความตกลง 
(Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และหนังสือ
แสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ได้รับการลงนาม
จากผู้มีอำนาจหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายโดยตรง 

 คิดเป็น 80% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละความสำเรจ็ของเอกสารในรูปแบบความตกลง 
(Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และหนังสือ
แสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ได้รับการลง
นามจากผูม้ีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง 

 คิดเป็น 90% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละความสำเรจ็ของเอกสารในรูปแบบความตกลง 
(Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และหนังสือ
แสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ได้รับการลง
นามจากผูม้ีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง 

คิดเป็น 100% ของจำนวนทั้งหมด 
 

เง่ือนไข การประสานงานกับหน่วยงานองคก์รระหว่างประเทศ เพ่ือพิจารณาจัดทำความร่วมมือในการเอกสารจัดทำเอกสารในรูปแบบความตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และ
หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ทั้งในรูปแบบพหุภาคี (Multilateral) และทวิภาคี (Bilateral) 

 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ โทร. 0 2561 4292 -3 ต่อ 5247 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
2. ระดับความสำร็จการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project proposal) เพ่ือขอรับการ    
    สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือระหว่าง   
    ประเทศ 

10    

คำอธิบาย  - การพิจารณาผลสำเร็จของการจัดหาแหล่งทุนเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- การให้คะแนนจะพิจารณาตามจำนวนข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละของจำนวนข้อเสนอโครงการ (Project proposal) 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  คิดเป็น 80% ของจำนวน
ทั้งหมด 

ร้อยละของจำนวนข้อเสนอโครงการ (Project 
proposal) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ  คิด
เป็น 90% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละของจำนวนข้อเสนอโครงการ (Project 
proposal) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ   
คิดเป็น 100% ของจำนวนทั้งหมด 

 

เง่ือนไข - ประสานงานและสืบค้นเพื่อแสวงหาแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project proposal) 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ โทร. 0 2 561 4292 – 3 ต่อ 5247 

 

 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
3. ร้อยละของความสำเร็จในการประสานงานเจรจาเพ่ือขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท  
    ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงาน ระหว่างประเทศ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ 
    ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

10    

คำอธิบาย  - การพิจารณาผลสำเร็จของการประสานงานเจรจา เพื่อขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงานระหว่างประเทศ จากหน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ    
ที่ให้ทุนสนับสนุน (Donor)  
- การให้คะแนนจะพิจารณาตามจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงานระหว่างประเทศ   

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละของจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงาน
ระหว่างประเทศ  คิดเป็น 80% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละของจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงาน
ระหว่างประเทศ  คิดเป็น 90% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละของจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมดูงาน
ระหว่างประเทศ  คิดเป็น 100% ของจำนวนทั้งหมด 

 

เง่ือนไข 1. ดำเนินการประสานงานท้ังทางตรงและทางอ้อม กับหน่วยงาน องค์กร หรือประเทศผู้จัดสรรทุนในรูปแบบต่างๆ  
2. การจัดทำหลักสตูร การปรับปรุง การเปลีย่นแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับสภาวะการณ์ และภายใต้พลวัตรการเปลี่ยนแปลงในด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ โทร. 0 2 561 4292 – 3 ต่อ 5247 

 
 
 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
4. ร้อยละในการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลให้แก่  ข้าราชการกรมป่าไม้ เพ่ือเดินทางไปประชุม     
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ฯลฯ ณ ต่างประเทศ 

20 
   

คำอธิบาย  - เมื่อทางส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รับหนังสอืจากหน่วยงานในสังกัดกรมปา่ไม ้ขอให้ดำเนินการในขั้นตอนอนุมัตติัวบุคคลในการเดินทางไปประชุม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ฯลฯ ณ ต่างประเทศ เจ้าหนา้ที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการขออนุมัติตัวบุคคลให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดการเดินทาง 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลที่ดำเนินการได้แล้ว
เสร็จทันตามกำหนดคิดเป็น 80% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลที่ดำเนินการได้แล้ว
เสร็จทันตามกำหนดคิดเป็น 90% ของจำนวนทั้งหมด 

ร้อยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลที่ดำเนินการได้แล้ว
เสร็จทันตามกำหนดคิดเป็น 100% ของจำนวน
ทั้งหมด 

 

เง่ือนไข 1. กรณีผู้เดินทาง ต้องขอหนังสือเดินทางราชการ หรือต้องขอวีซ่า จะต้องมีหนังสือแจ้ง มายังส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย                   
12 วันทำการ ก่อนกำหนดวันเดินทางไปต่างประเทศ และต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดำเนินการเรื่องขออนุมัติมาให้ครบถ้วน  

2.   กรณีผู้เดินทาง ไม่ต้องขอหนังสือเดินทางราชการและไม่ต้องขอวีซ่า จะต้องมีหนังสือแจ้งมายังส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย                  
      7 วันทำการ ก่อนกำหนดวันเดินทางไปต่างประเทศ และต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดำเนินการเรื่องขออนุมัติมาให้ครบถ้วน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนวิเทศสมัพันธ์ สำนักการป่าไมต้่างประเทศ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5035 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ 
    และที่เกี่ยวข้อง 

20    

คำอธิบาย  - เมื่อส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายงานตามลำดับสายการบังคับบัญชาผ่านระบบสารบัญกรมป่าไม้ จะมีการดำเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนเพื่อให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายและประสานข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานต้นทางตามที่ร้องขอ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดำเนินการจัดทำทะเบียนรับงานและลงบันทึกงานของส่วนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที ่ได ้ร ับมอบหมายจากผู ้บ ังคับบัญชา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีจำนวนเรื ่องที ่ได้ร ับใน
ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 200 เรื ่อง โดยดำเนินการประสาน/
สืบค้นข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/ถาม/ตอบ/ให้ข้อมูล/
ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ตามจำนวน
ที่กำหนด 

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมภายในประเทศตามที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในกรมป่าไม้เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เข ้าร ่วมประชุมนานาชาติในฐานะ (National Focal Point) 
และกำหนดท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมระดับนานาชาติที่อยู่
ในความรับผิดชอบของส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิเช่น 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASOF) และการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชุม the Assembly of Asian 
Forest Cooperation Organization (AFoCO) การประชมุ  
the 1 7 th Meeting of ASEAN Working Group on 
Forest and Climate Change โดยมีการจัดทำรายงานสรุปผล
การประชุมเตรียมการฯ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ รวมทั้ง 
รายงานต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  

หเง่ือนไข - การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน ระดับ 1 – 5 ของส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อปฏิบตัิ
ของทางราชการ เพื่อให้ผลการดำเนินการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้ง การให้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจยังผลให้การดำเนินการเกิดความล่าช้าและอาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักการป่าไม้ตา่งประเทศ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5034 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตามหนา้ท่ีปกติ หรืองานหน้าท่ีตามความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ     
มติคณะรัฐมนตรี(Function Base) 

ตัวชี้วดั 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 
   

คำอธิบาย   - เป็นเครื่องมือสำคญัสำหรับผู้บรหิารกรม ในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  
- แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง แผนการทำงานท่ีกำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ให้บรรลุเปา้หมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกจิ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ  
  ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 
- สูตรการคำนวณ 

                             ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก        
                                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5673 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 5 

   

คำอธิบาย  - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ท้ังนี้ไม่รวม   
  งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินกาคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักการป่าไม้   
  ต่างประเทศได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะมยีอดงบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงแลว้มาเป็นฐาน 
  ในการคำนวณ 

- สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
                                                                               จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของสำนัก                                        x 100 
                                                       จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนกั 
 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข  - โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นใน
การใช้งบประมาณฯ จากรายการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 
- หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ   โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5673 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 10    

คำอธิบาย  - เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่ําไมสู้่ระบบราชการ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นใหส้ว่นราชการเป็นองค์กรที่มีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสร้ํางนวตักรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
เพื่อส่งมอบงานบริการทีต่รงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 
- นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานท่ีแตกต่างจากเดมิ ทำให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดขีึ้น            
จากเดิม และส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
(1) นวตักรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม ่
(2) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดมิ 
(3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ 
กระบวนงานใหม ่

(4) นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสรา้งมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้ง 
สมมติฐานเดมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงตัวแสดงท่ีเกี่ยวข้องเพื่อผลกัดันความคิดใหม ่
(5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายแบบใหมซ่ึ่งส่งผลก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ ์
หรือพฤติกรรมบางอยา่ง 
(6) นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับ 
ขั้นพื้นฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสมัพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสียฝ่ายตา่ง ๆ 
- การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีแตกต่างไปจากเดิม หรือการพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน หรือ การบริการดขีึ้นจากเดิมอยา่งมีนยัสำคัญ หรือเห็นเป็นท่ีประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุม่เป้หมายได ้
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
คำอธิบาย  - ผลการประเมินคณุภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี ้

 
ประเด็น คะแนน 
ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) 
ตอบคำถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

- ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 
- ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
- ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตวัชี้วัดที่มีคุณภาพ 5 คะแนน 
- ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจกัษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) 
 

ประเด็นที ่1 การวิเคราะหป์ัญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาที่ชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนหน้ามีการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นที ่2 แนวทางการแก้ไขปญัหาและการนำไปปฏบิัต ิ(30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม ่(10 คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นที ่3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือการกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- กำหนดตัวชีว้ัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และสะทอ้นถึงประเด็นปัญหา (5 คะแนน) 
- แสดงความกา้วหน้าของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่กำหนด (10 คะแนน) 
- กำหนดประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริหารได้รับจากโครงการ (5 คะแนน) 
ประเด็นที ่หลักฐานเชงิประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานที่ชดัเจน และเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้
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เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมป่าไม้ ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

เง่ือนไข - การส่งรายงาน 
  1) จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
  2) จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
ทั้งนี้ กรณีเป็นการพัฒนานวัตกรรมใช้ แบบฟอร์มที่ 1 กรณีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานใช้แบบฟอร์มที่ 2 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5673 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
   9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ  
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 
   

คำอธิบาย  - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามตัวช้ีวัด 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

- สูตรคำนวณ         
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) น้ำหนัก 
(Wi) 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง 
น้ำหนัก 

(Wi x SMi) 
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 ............................ W1 (SM1)  
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2 ............................ W2 (SM2)  
                        .............................    
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ i ……………………... W3 (SM3)  

น้ำหนักรวม ƩWi=1.00 ค่าคะแนนของ 
ตัวชี้วัดเท่ากับ 

Ʃ(Wi x SMi)=1.00 

โดยท่ี : 
       W  = น้ำหนักความสำคญัที่ให้แต่ละเปา้หมายผลผลิตและผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1.00 
        SM = ค่าคะแนที่ได ้
        i     = ลำดับที่ของกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 
 
 
 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักการปา่ไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
  

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 Ʃ(Wi x SMi)=1 
2 Ʃ(Wi x SMi)=2 
3 Ʃ(Wi x SMi)=3 
4 Ʃ(Wi x SMi)=4 
5 Ʃ(Wi x SMi)=5  

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 -2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 

เง่ือนไข - รายละเอียดตามคำอธิบายแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PMQA : หมวดที่ 1 - หมวดที่ 6) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไมต้า่งประเทศ   โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5247 

 


