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สรุปคะแนนผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักการปาไมตางประเทศ  

 

( ……) 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 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ความรวมมือระหวางประเทศใน
รูปแบบควมตกลง (Agreement) 
บันทึกความเขาใจ (MOU) และ
หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of 
Intention) 

10 รอยละความสำเรจ็ของเอกสารใน

รูปแบบความตกลง (Agreement) 

บันทึกความเขาใจ (MOU) และ

หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of 

Intention) ไดรับการลงนามจากผูมี

อำนาจหรือผูท่ีไดรบัมอบหมาย

โดยตรงคิดเปน 80% ของจำนวน

ท้ังหมด 

รอยละความสำเรจ็ของ
เอกสารฯ 
คิดเปน 90% ของ
จำนวนท้ังหมด 

รอยละความสำเรจ็ของ
เอกสารฯ 
คิดเปน 100% ของ
จำนวนท้ังหมด 

รอยละ 100 10 

2. ระดับความสำเร็จการจัดทำ
ขอเสนอโครงการ (Project 
proposal) เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกร
หรือหนวยงานระหวางประเทศ 

10 รอยละของจำนวนขอเสนอโครงการ 
(Project proposal) ท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
หรือองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ  คิดเปน 80% ของจำนวน
ท้ังหมด 

คิดเปน 90% ของ
จำนวนท้ังหมด 

คิดเปน 100% ของ
จำนวนท้ังหมด 

รอยละ 90 
 

(100 คะแนน) 

4 

 3. รอยละของความสำเร็จในการ
ประสานงานเจรจาเพ่ือขอจัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และทุนฝกอบรมดู

10 รอยละของจำนวนทุนท่ีไดรับการ
จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และทุนฝกอบรมดูงาน

คิดเปน 90% ของ
จำนวนท้ังหมด 

คิดเปน 100% ของ
จำนวนท้ังหมด 

รอยละ 100 
(100 คะแนน) 

10 

แบบฟอรมที่ 1 
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ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

งานระหวางประเทศ และจัดทำ
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรม
ปาไมท่ีเก่ียวของกับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

ระหวางประเทศ  คิดเปน 80% ของ
จำนวนท้ังหมด 

4. รอยละในการดำเนินการขอ
อนุมัติตัวบุคคลใหแกขาราชการ
กรมปาไมเพ่ือเดินทางไปประชุม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 
สัมมนา ฯลฯ ณ ตางประเทศ 

20 รอยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลท่ี
ดำเนินการไดแลวเสร็จทันตามกำหนด
คิดเปน 80% ของจำนวนท้ังหมด 

คิดเปน 90% ของจำนวน
ท้ังหมด 

คิดเปน 100% ของ
จำนวนท้ังหมด 

รอยละ 100 
(100 คะแนน) 

20 

5. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการปาไมและท่ี
เก่ียวของ 

20 ดำเนินการจัดทำทะเบียนรับงานและ
ลงบันทึกงานของสวนความรวมมอื
ระหวางประเทศท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยมีจำนวนเรื่องท่ีไดรับ
ในปงบประมาณ ไมนอยกวา 200 
เรื่อง โดยดำเนินการประสาน/สืบคน
ขอมูล/รวบรวมขอมลู/วิเคราะห
ขอมูล/ถาม/ตอบ/ใหขอมูล/ให
ขอคิดเห็นใหขอเสนอแนะในสวนท่ี
เก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี
หนังสือโตตอบท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไดตามจำนวนท่ีกำหนด 

ดำเนินการจัดทำ
รายงานสรุปผลการ
ประชุมภายในประเทศ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเปนผูแทนกรมปาไม
เขารวมการประชุม
ดังกลาว โดยรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับ 
และแจงเวียนหนวยงาน
ภายในกรมปาไมเพ่ือ
ทราบและดำเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของ 

เขารวมประชุมนานาชาติ
ในฐานะ (National 
Focal Point) และ
กำหนดทาทีประเทศไทย
สำหรับการประชุมระดับ
นานาชาติท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสวนความ
รวมมือระหวางประเทศ 
อาทิเชน การประชุม
เจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน
ดานปาไม (ASOF) และ
การประชุมอ่ืนท่ี
เก่ียวของ การประชุม 
the Assembly of 
Asian Forest 
Cooperation 
Organization (AFoCO) 

รอยละ 100 
(100 คะแนน) 

20 
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ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

การประชุม  the 17th 
Meeting of ASEAN 
Working Group on 
Forest and Climate 
Change โดยมีการจดัทำ
รายงานสรุปผลการ
ประชุมเตรียมการฯ 
รายงานตอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ รวมท้ัง 
รายงานตอปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และแจง
เวียนหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือทราบและ
ดำเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของ 

6. รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

5 รอยละ 60 รอยละ 90  รอยละ 95 รอยละ 100 

(100 คะแนน) 

5 

7. รอยละของการใชจาย
งบประมาณ  

5 รอยละ 60  รอยละ 90  รอยละ 90 รอยละ 82.6 
(100 คะแนน) 

5 

8. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน 

10 - จัดสงขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม/

การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ

มีผลการประเมนิ
คุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 

รอยละ 100 
(100 คะแนน) 

10 
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ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) ผลการดำเนินงาน 
(C) 

คะแนนท่ีได (คะแนน)* 
(D) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ทำงาน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 

2564 

- จัดสงรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ
กระบวนการทำงาน พรอมเอกสาร
หลักฐานใหกรมปาไม ภายในวันท่ี 
15 กันยายน 2564 

9. ร อยละความสำเร ็จของการ

ดำ เน ิ นการตามแผนพ ัฒนา

องคการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

10 ระดับคะแนน 1 -2 ระดับคะแนน 3-4 ระดับคะแนน 5  7.5 

 100     91.5 
สรุปผล ระดับมาตรฐานข้ันสูง 

 
*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนท่ีได) (D) ไดมาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑการประเมิน (B)  (ถาอยูในชวงระหวาง 2 เปาหมาย ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค) 
2. นำคะแนนท่ีไดจากขอ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แลวหารดวย 100 จะไดคะแนนชอง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมายข้ันตน จะไดคะแนนเปนศูนย 
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 เกณฑการประเมินระดับสวนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันตน มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับตองปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กวา 60 คะแนน 

 


