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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ในรูปแบบควมตกลง (Agreement) บันทึกความเขาใจ (MOU) 
และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) 

คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบความตกลง (Agreement) บันทึกความเขาใจ 
(MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ของสำนักการปาไมตางประเทศ โดยผลลัพธของความสำเรจ็ คือ เอกสาร
ดังกลาวขางตนไดรับการลงนามจากผูมีอำนาจหรือผูท่ีไดรบัมอบหมายโดยตรง 
                 - การใหคะแนนจะพิจารณาตามเอกสารในรูปแบบความตกลง (Agreement) บันทึกความเขาใจ (MOU) และหนังสือแสดง
เจตจำนง (Letter of Intention) ไดรับการลงนามจากผูมีอำนาจหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยตรง 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละความสำเรจ็ของเอกสารในรูปแบบ
ความตกลง (Agreement) บันทึกความเขาใจ 
(MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of 
Intention) ไดรับการลงนามจากผูมีอำนาจ
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยตรงคดิเปน 
80% ของจำนวนท้ังหมด 

 

รอยละความสำเรจ็ของเอกสารใน
รูปแบบความตกลง (Agreement) 
บันทึกความเขาใจ (MOU) และหนังสือ
แสดงเจตจำนง (Letter of Intention) 
ไดรับการลงนามจากผูมีอำนาจหรอืผูท่ี
ไดรับมอบหมายโดยตรงคดิเปน 90% 
ของจำนวนท้ังหมด 

รอยละความสำเรจ็ของเอกสารในรูปแบบ
ความตกลง (Agreement) บันทึกความ
เขาใจ (MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง 
(Letter of Intention) ไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
โดยตรงคิดเปน 100% ของจำนวน
ท้ังหมด 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศในรูปแบบควม
ตกลง (Agreement) บันทึกความ
เขาใจ (MOU) และหนังสือแสดง
เจตจำนง (Letter of Intention) 

10 จัดทำแผนยุทธศาตร
การเงิน (Forest 
Financing Strategies) 
ภาคปาไมของประเทศไทย
เรียบรอยแลว  
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คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : - การจดัทำแผนยุทธศาตรการเงิน (Forest Financing Strategies) ภาคปาไม
ของประเทศไทยเปนแผนภาคสมคัรใจไมใชภาคบังคับ ดังน้ันการนำไปใชประโยชนจึงข้ันอยูกับดลุยพินิจเปนสำคญั 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : แรงจูงใจท่ีทำใหเจาหนาท่ีเขียนโครงการ, ความนาสนใจและประเด็นปญหาของโครงการท่ีจะ
ดึงดูดใหผูสนับสนุนใหความชวยเหลือ และผลลัพธของโครงการจะเปนปจจัยสนับสนุนตอดานการเงิน 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : แผนยุทธศาสตรการเงินฉบับน้ียังไมไดรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินจากภาคธุรกิจซึ่งจะเปนองคประกอบ
สำคัญในการสนับสนนุนเงินภาคปาไม 
หลักฐานอางอิง : แผนยุทธศาตรการเงิน (Forest Financing Strategies) ภาคปาไมของประเทศไทย 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ระดับความสำร็จการจัดทำขอเสนอโครงการ (Project proposal) เพ่ือขอรับการงบประมาณจากหนวยงานหรือองคกรความ
รวมมือระหวางประเทศ 

คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการจัดหาแหลงทุนเพ่ือจัดทำขอเสนอโครงการ (Project proposal) ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานหรือองคกรความรวมมอืระหวางประเทศ 
                 - การใหคะแนนจะพิจารณาตามจำนวนขอเสนอโครงการ (Project proposal) ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
หรือหนวยงานระหวางประเทศ 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละของจำนวนขอเสนอโครงการ (Project 
proposal) ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานหรือองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ  คิดเปน 80% ของจำนวนท้ังหมด 

รอยละของจำนวนขอเสนอโครงการ 
(Project proposal) ท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานหรือ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ  
คิดเปน 90% ของจำนวนท้ังหมด 

รอยละของจำนวนขอเสนอโครงการ 
(Project proposal) ท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานหรือองคกรความ
รวมมือระหวางประเทศ คิดเปน 100% 
ของจำนวนท้ังหมด 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ขอเสนอโครงการ (Project 
proposal) เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานหรือ
องคกรความรวมมือระหวาง 
ประเทศ 

10 ราง (Project proposal) 
เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงาน
หรือองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

40 4.0 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : - โครงการสรางเครือขายเชิงนโยบายการมีสวนรวมดานการปาไมในระดบั
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APEC Strategies on Sustainable Forest Management) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  นโยบายของผูบรหิาร และความรวมมือของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ การติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไทย และเขตเศรษฐกิจตางๆ  
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - ระยะเวลาท่ีจำกัดและสถานการณการแพรระบาดของไวรสัโควิด-19 ทำใหการดำเนินการลาชา 
 

หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละของความสำเร็จในการประสานงานเจรจาเพ่ือขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และท 
ฝกอบรมดูงาน ระหวางประเทศ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมปาไมท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการประสานงานเจรจา เพ่ือขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุน
ฝกอบรมดูงานระหวางประเทศ จากหนวยงาน องคกร หรือประเทศ    ท่ีใหทุนสนับสนุน (Donor)  
               - การใหคะแนนจะพิจารณาตามจำนวนทุนท่ีไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนฝกอบรมดู
งานระหวางประเทศ   

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละของจำนวนทุนท่ีไดรับการจัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
และทุนฝกอบรมดูงานระหวางประเทศ  คิดเปน 
80% ของจำนวนท้ังหมด 

รอยละของจำนวนทุนท่ีไดรับการจัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก และทุนฝกอบรมดูงานระหวาง
ประเทศ  คิดเปน 90% ของจำนวน
ท้ังหมด 

รอยละของจำนวนทุนท่ีไดรับการจัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก และทุนฝกอบรมดูงานระหวางประเทศ  
คิดเปน 100% ของจำนวนท้ังหมด 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละของความสำเร็จในการ
ประสานงานเจรจาเพ่ือขอจัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และทุนฝกอบรมดูงาน 
ระหวางประเทศ และจัดทหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรของกรมปาไม 
ท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

10 สงเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมระหวางประเทศ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแลว 
จำนวน 5 หลักสูตร  

100 10 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : - ประสานงานเจรจาเพ่ือขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
และทุนฝกอบรมดูงานระหวางประเทศ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมปาไมท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : เพ่ือสรางโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหนวยงาน เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการ เจาหนาท่ีทุกระดับ 
โดยปราศจากความกังวลดานงบประมาณ  

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหองคกรผูใหทุนพิจารณางดการใหทุน เน่ืองจาก
ตองการใหผูรับทุนเดินทางไปศึกษาตอในประเทศน้ันๆ  
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

หลักฐานอางอิง : 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละในการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลใหแก  ขาราชการกรมปาไม เพ่ือเดินทางไปประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 
สัมมนา ฯลฯ ณ ตางประเทศ 

คำอธิบาย : - เมื่อทางสวนวิเทศสัมพันธ สำนักการปาไมตางประเทศ ไดรับหนังสือจากหนวยงานในสังกัดกรมปาไม ขอใหดำเนินการ  
ในข้ันตอนอนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ฯลฯ ณ ตางประเทศ เจาหนาท่ีจะตองดำเนินการ
ตามกระบวนการขออนุมัตติัวบุคคลใหแลวเสร็จทันตามกำหนดการเดินทาง 

 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลท่ี
ดำเนินการไดแลวเสร็จทันตามกำหนดคิดเปน 
80% ของจำนวนท้ังหมด 

รอยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลท่ี
ดำเนินการไดแลวเสร็จทันตามกำหนด
คิดเปน 90% ของจำนวนท้ังหมด 

รอยละของเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลท่ี
ดำเนินการไดแลวเสร็จทันตามกำหนดคิด
เปน 100% ของจำนวนท้ังหมด 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละในการดำเนินการขออนุมัติ
ตัวบุคคลใหแก  ขาราชการ 
กรมปาไม เพ่ือเดินทางไปประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 
สัมมนา ฯลฯ ณ ตางประเทศ 

20 ดำเนินการแลวเสร็จ 100 20 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :   
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

หลักฐานอางอิง : 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินความรวมมือระหวางประเทศดานการปาไมและท่ีเก่ียวของ 

คำอธิบาย : - เมื่อสวนความรวมมือระหวางประเทศ สำนักการปาไมตางประเทศ ไดรบัมอบหมายงานตามลำดับสายการบังคับบัญชา
ผานระบบสารบัญกรมปาไม จะมกีารดำเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนเพ่ือใหแลวเสร็จตามท่ีไดรับมอบหมายและประสานขอมูล
กลับไปยังหนวยงานตนทางตามท่ีรองขอ 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดำเนินการจัดทำทะเบยีนรับงานและลง
บันทึกงานของสวนความรวมมือระหวาง
ประเทศที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยมจีำนวนเร่ืองที่ไดรับใน
ปงบประมาณ ไมนอยกวา 200 เร่ือง โดย
ดำเนินการประสาน/สืบคนขอมูล/รวบรวม
ขอมูล/วิเคราะหขอมูล/ถาม/ตอบ/ให
ขอมูล/ใหขอคิดเห็นใหขอเสนอแนะในสวน
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
หนังสือโตตอบทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานไดตามจำนวนทีก่ำหนด 

ดำเนินการจัดทำรายงานสรปุผลการ
ประชุมภายในประเทศตามท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนผูแทนกรมปาไมเขา
รวมการประชุมดังกลาว โดยรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ และแจง
เวียนหนวยงานภายในกรมปาไมเพ่ือ
ทราบและดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

เขารวมประชุมนานาชาติในฐานะ (National 
Focal Point) และกำหนดทาทีประเทศไทยสำหรับ
การประชุมระดับนานาชาติท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสวนความรวมมือระหวางประเทศ อาทิเชน 
การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซยีนดานปาไม 
(ASOF) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ การประชุม 
the Assembly of Asian Forest Cooperation 
Organization (AFoCO) การประชุม  the 17th 
Meeting of ASEAN Working Group on Forest 
and Climate Change โดยมีการจัดทำรายงาน
สรุปผลการประชุมเตรียมการฯ รายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับ รวมท้ัง รายงานตอ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
และแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและ
ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศดาน
การปาไม
และท่ี
เก่ียวของ 

20 - ดำเนินการจัดทำทะเบียนรับงานและลงบันทึกงาน
ของส วนความร วมมือระหวางประเทศที ่ได รับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยมีจำนวนเรื่องท่ีไดรับในปงบประมาณ 
ไมนอยกวา 200 เรื ่อง โดยดำเนินการประสาน/
สืบคนขอมูล/รวบรวมขอมูล/วิเคราะหขอมูล/ถาม/
ตอบ/ใหขอมูล/ใหขอคิดเห็นใหขอเสนอแนะในสวน
ที ่เกี ่ยวของตามที ่ไดร ับมอบหมาย โดยมีหนังสือ
โตตอบทั ้งภายในและภายนอกหนวยงานไดตาม
จำนวนที่กำหนด ดำเนินงานตามระบบสารบรรณ 
520 เรื่อง ตั้งแต ต.ค.63- ก.ค.64 

100 20 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

- ดำเนินการจ ัดทำรายงานสร ุปผลการประชุม
ภายในประเทศตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนผู แทน
กรมปาไมเขารวมการประชุมดังกลาว โดยรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ และแจงเวียนหนวยงาน
ภายในกรมปาไมเพื่อทราบและดำเนินการในสวนท่ี
เกี ่ยวของ ดำเนินการไดตามแผนที่กำหนด จัดทำ
รายงานเสนอผูบังคับบัญชาเรียบรอยแลว 
- เขารวมประชุมนานาชาติในฐานะ (National 
Focal Point) และกำหนดทาทีประเทศไทยสำหรับ
การประชุมระดับนานาชาติท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสวนความรวมมือระหวางประเทศ อาทิเชน การ
ประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานปาไม (ASOF) 
และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ การประชุม the 
Assembly of Asian Forest Cooperation 
Organization (AFoCO) การประชุม  the 17th 
Meeting of ASEAN Working Group on Forest 
and Climate Change โดยมีการจัดทำรายงาน
สรุปผลการประชุมเตรียมการฯ รายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับ รวมท้ัง รายงานตอ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
และแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและ
ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เขารวมการประชุม 
ASOF ครั้งท่ี 23 และ AWG-FCC ครั้งท่ี 16จัดทำ
รายงานเสนอ ปกท.ทส.เรยีบรอยแลว 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย : - เปนเครื่องมือสำคญัสำหรับผูบริหารกรม ในการกำกับ ติดตามความกาวหนา เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ     
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2564  
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน หมายถึง แผนการทำงานท่ีกำหนดไวภายในชวงระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  ใหบรรลุเปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร ภารกิจ นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรัฐบาลซึ่ง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมตางๆ  
  ท่ีหนวยงานจะตองดำเนินการในปงบประมาณ 
- สูตรการคำนวณ 

                             ผลรวมรอยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณประจำปของสำนัก        

                                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 
เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 

 
  
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ    พ.ศ. 2564 

5 ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

100 5 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  ความสำเร็จของผลงานท่ีผานมา อนุสญัญาและพันธกรณท่ีีกรมปาไมท่ีจะตองดำเนินการ 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - งบประมาณทีไดรบัไมเพียงพอ จึงตองใชเวลาในการรวบรวมขอมลูการชำระแบบไมใชเงินสด (In-kind) 
เพ่ือสมทบในสวนของยอดท่ียังขาดอยูตอไป 

หลักฐานอางอิง : 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 

คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมของสำนักการปาไมตางประเทศ ท้ังน้ีไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ
เบิกจายดังกลาวจากระบบการบรหิารการเงินกาคลังแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
                  - การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเก่ียวกับ
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสำนักการปาไมตางประเทศไดรับตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคำนวณ 

                   - สูตรการคำนวณคาคะแนน 
                                                   จำนวนเงินงบประมาณท่ีสามารถใชจายไดจริงของสำนัก                             x 100 
                       จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 
 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 95 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละของการใชจายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

5 เบิกจายรอยแลว 100 100 5 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 1. ผูบริหารใหความสำคญัในการดำเนินงาน  
                                                  2. เจาหนาท่ีใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางด 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 
หลักฐานอางอิง : 1. รายงานความกาวหนาเปนรายไตรมาส 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก การปาไมตางประเทศ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

                        2. การประชุมติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

คำอธิบาย : - เพ่ือสงเสริมการพัฒนากรมปําไมสูระบบราชการ 4.0 ท่ีมุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั 
มีการสรํางนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการและความคาดหวังของประชาชน 
                  - นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรปูแบบใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานท่ีแตกตาง
จากเดิม ทำใหการบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึนจากเดมิ และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเปนอยูของ
ประชาชนอยางชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 
                     (1) นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม 
                     (2) นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือท่ีแตกตางไป
จากเดิม 
                     (3) นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ 
กระบวนงานใหม 

                      (4) นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมมุมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหมในการ
วิเคราะหและแกไขปญหา รวมท้ังการโตแยง 
สมมติฐานเดมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงตัวแสดงท่ีเก่ียวของเพ่ือผลกัดันความคิดใหม 
                      (5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายแบบใหม
ซึ่งสงผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ 
หรือพฤติกรรมบางอยาง 
                       (6) นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปลีย่นแปลงระบบท่ีมีอยูในปจจุบัน อัน
กอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับ 
ข้ันพ้ืนฐาน หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสมัพันธเช่ือมโยงระหวางผูมสีวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 
                       - การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีแตกตางไปจากเดิม 
หรือการพัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรอื การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนัยสำคญั หรือเห็นเปนท่ี
ประจักษ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจดัการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน/กลุมเปหมายได 
                       - ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑพิจารณา ดังน้ี 
 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถวนของเน้ือหา (20 คะแนน) 
ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวนทุกประเด็น 

- ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา 5 คะแนน 

- ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏบัิติ 5 คะแนน 

- ประเด็นท่ี 3 ผลผลติ/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวช้ีวัดท่ีมีคุณภาพ 5 คะแนน 

- ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจกัษณ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) 
 

ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงใหเห็นแสดงและอธิบายถึงข้ันตอนกระบวนการเดิมกอนหนามีการพัฒน   
คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม (10 
คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาห
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือการกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา (5 คะแนน) 
- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลพัธท่ีกำหนด (10 
คะแนน) 
- กำหนดประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริหารไดรับจากโครงการ (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี หลักฐานเชิงประจักษ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม (10 คะแนน) 

                                   

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 

- จัดสงรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
พรอมเอกสารหลักฐานใหกรมปาไม ภายใน
วันท่ี 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน 

10 จัดตั้งกลุมไลนผูประสานงานความ
รวมมือระหวางประเทศ และมีการ
ประชาสมัพันธการดำเนินงาน 
และการฝกอบรมระหวางประเทศ 

100 10 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :   
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
หลักฐานอางอิง : 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย : - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดท่ี 1 – หมวดท่ี 
6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลีย่ถวงน้ำหนักตามตัวช้ีวัดกิจกรรมท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(PMQA หมวดท่ี 1 – หมวดท่ี 6) 

                   - สูตรคำนวณ         
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผูรับผิดชอบหลัก) น้ำหนัก 
(Wi) 

คะแนนท่ีได 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย     
ถวงน้ำหนัก 
(Wi x SMi) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมท่ี 1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำเว็บไซต
เพ่ือเผยแพรขอมลูความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติในธรรมา     
ภิบาลขอมลูภาครัฐ (Data Governance for Government) 

0.25 2 0.10 

ตัวชี้วัดกิจกรรมท่ี 2 ระดับความสำเรจ็ในการดำเนินงานการ
จัดทำแนวทางการดำเนินงานดานการปาไมท่ีสอดคลองกับ
ความรวมมือ อนุสัญญาท่ีเก่ียวของ ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย Forest Financing Strategies 

0.25 5 0.25 

ตัวชี้วัดกิจกรรมท่ี 3 ระดับความสำเร็จในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (APEC) 

0.25           5 0.25 

ตัวชี้วัดกิจกรรมท่ี 4 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการจัดการ  
ปาไมในเมืองในภูมิภาคเอเชีย 

0.25  5  0.25 

น้ำหนักรวม 1.00 คาคะแนนของ 
ตัวชี้วัดเทากับ 

0.85 

โดยท่ี : 
       W  = น้ำหนักความสำคญัท่ีใหแตละเปาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ำหนักของทุกเปาหมายการผลิตเทากับ 1.00 
        SM = คาคะแนท่ีได 
        i     = ลำดับท่ีของกิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ 
เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
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 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนัก การปาไมตางประเทศ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12 
 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนักการปาไมตางประเทศ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ......... ) 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) 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 -2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 อยูระหวางการจัดทำตาม
ข้ันตอนกิจกรรมตัวช้ีวัดแต
ละรายการมีการจดัโครงการ
ฝกอบรม และสงขาราชการ
และเจาหนาท่ีเขารวมการ
ฝกอบรมระหวางประเทศใน
หลักสตูรตางๆ ผานสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส 

50 7.5 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 1. ความรูดานการปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ี 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

หลักฐานอางอิง : 
 

 

  


