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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดอืน (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายการด าเนินงาน 6 เดือน ผลการด าเนินงาน ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  (ร้อยละ 70) 
1. ความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด - - 

1.1 ความส าเรจ็ของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
กรมป่าไม ้ จุดความร้อน (Hotspot) ไม่เกิน 

38,715 จุด 
10,728 จุด ปัจจัยหนุนเสริมด้านสภาพภมูิอากาศแบบ ลา นี ญา 

ท าให้ประเทศไทยมฝีนมากกว่าปกติ ส่งผลให้
เชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามีความชื้นเป็นระยะๆ ยากต่อการ
ติดไฟ ปัญหาไฟป่าจึงลดลง การบรูณาการร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกรมป่าไม้ ในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 
โดยเฉพาะการเผาวสัดุทางการเกษตรในพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยู่ตดิกับเขตป่า ตลอดจนการป้อง
ปรามไม่ให้บุคคลในชุมชนจุดไฟเผาป่า การสนับสนุน
การป้องกันและควบคมุไฟป่าจากภาคเอกชนและ
ประชาชนจิตอาสา 

ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ในการปฏิบัติงานควบคุม 
ไฟป่า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

- ขั้นต้น ก าหนดแผนปฏิบตัิงานดา้น
การควบคุมไฟป่า 
- มาตรฐาน ก าหนดแผนปฏบิัติงาน
ด้านการควบคมุไฟป่า ก าหนด
มาตรการแก้ไขปญัหาไฟป่า 
 

เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูง 
- ก าหนดแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- จัดท าฐานข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) 
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อ
ประกอบเอกสารการประชุมถ่ายทอดตัวช้ีวัด

- - 
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- ขั้นสูง ก าหนดแผนปฏิบตัิงานด้าน
การควบคุมไฟป่า ก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า แจ้งมาตรการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าใหห้น่วยงานทราบและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565       
- ก าหนดแผนระดมพลชุดปฏิบัตกิารพิเศษดับไฟ
ป่า เพื่อปฏิบตัิภารกิจงานสนับสนุนการควบคุมไฟ
ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ  
- ก าหนดแผนจดัตั้งกองอ านวยการควบคุมไฟป่า 
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
- ก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ปี 2565 
และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานควบคุมไฟป่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนไดร้ับการจดัการ
อย่างถูกต้อง 

รายงานการฝึกอบรม “การให้
ค าแนะน าในการจดัการขยะมลู
ฝอย” 

1. จัดการฝกึอบรม “การเสริมสรา้งศกัยภาพองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัการสิ่งแวดล้อม” 
จ านวน 4 ครั้ง ไดแ้ก ่
- ครั้งที่ 1 กลุ่มภาคกลางและตะวันออก  
- ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
- ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคใต้  
- ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคเหนือ  
และจัดท าเอกสารองค์ความรู้ “การเสรมิสร้าง
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัการ
สิ่งแวดล้อม” ส่งให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
2,976 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวดั ส านักงานส่งเสรมิการปกครอง

1. นโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใต้การ
มีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น การควบคุม
มลพิษ การจัดระบบก าจัดขยะโดยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณและการน าขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอย 
2. นโยบายระดับจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับ
การจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการแกไ้ข การป้องกัน
และการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) 
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหนา้ที่ ท าให้ต้องมีการปรับแผนการ
ท างานและการใช้งบประมาณให้
สอดคล้องกับมาตรการที่รฐับาลก าหนด  
เช่น การประชุมออนไลน์ มีการใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งยังมีข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ ระบบ 
Internet และความสามารถของบุคลากร 
รวมทั้งการท างานที่บ้าน (Work from 
Home) ที่ส่งผลกระทบในเรื่องของการ
ติดต่อประสานงานที่ก่อใหเ้กิดความ
ล่าช้า 
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ท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 1 – 16 
2. ลงพื้นที่ตดิตามตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมลู
ฝอย จดัท ารายงานผลการตรวจสอบสถานที่ก าจัด
ขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ค าแนะน าในการปรบัปรุงเพื่อยกระดบัการบริหาร
จัดการสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอย จ านวน 10 แห่ง 
จัดส่งให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่า
ราชการจังหวดั นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทีเ่กี่ยวข้อง 

3. การผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นตัวช้ีวัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ. สส. ทสจ. 
สป.ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (สถ. สถจ.) รวมทั้งเป็น
ตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (Functional Area 
Based) 

2. การก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ควรก าหนดใหต้รงตามบทบาทภารกจิ
ของหน่วยงาน และสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ มีอ านาจ
หน้าที่ในการเสนอแนะและก าหนด
นโยบายแผน กฎ ระเบยีบ มาตรฐาน 
มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการ 
แนวทางทางด้านวิชาการ รวมทั้งให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการจดัการขยะมลูฝอย 
ไมไ่ด้มบีทบาทภารกิจหนา้ที่ในการเกบ็
ขนหรือก าจดัขยะมลูฝอย รวมทั้งไมม่ี
อ านาจหนา้ที่ในการก ากับดแูลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนหรือก าจดั
ขยะมลูฝอยได ้

1.3 ความส าเรจ็ของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก และดนิถล่ม 
กรมทรัพยากรธรณ ี เป็นไปตามค่าเปา้หมายหลัก 

1. แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทัน
เหตุการณ์ (ดินถล่ม) ไดร้้อยละ 100 
2. ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ดินถล่ม 
 

1.  ออกขา่วประชาสมัพันธ์แจ้งให้อาสาสมัคร
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรม
ทรัพยากรธรณี เตรยีมพรอ้มเฝา้ระวงัภัยดนิถล่ม 
จ านวน 19 ฉบบั ครอบคลุมพืน้ที่เสีย่งต่อธรณีพิบัติ
ภัยดนิถลม่ทั่วประเทศ 
2. ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณด์ินถล่ม 
 

การประยุกต์ใช้ข้อมลูสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกับข้อมลูสารสนเทศจากระบบสนับสนุน
ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรธรณี ท าให้สามารถด าเนินงาน
ได้ทันต่อสถานการณ์ เป็นการบรรเทาและลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

กรมทรัพยากรน้ า ร้อยละความส าเรจ็ ของการแจ้ง
ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการเฝา้ระวังและแจ้งเตือนภัยคดิเป็นร้อยละ 
100 
 

- - 
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1.4. ความส าเรจ็การจดัท าดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทย 

กรอบตัวแปร ค่าเป้าหมาย เกณฑ์
การวัดของดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยแล้ว
เสร็จ 

1. กรอบตัวแปร ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การวดัของ
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
2. ผลประเมินดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 

1. การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส าหรับดัชนีย่อย แต่ละตัวเนื่องจาก
มีความจ าเพาะ และต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ  
2. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ท่ี
เกี่ยวข้องกับดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น
กลไกส าคัญในการเร่งรดั ผลักดัน ติดตามการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 

2. ความส าเร็จในการรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สามารถรายงานผลการด าเนินการ ฯ 
ภายในระยะเวลาและครบถ้วนตาม
รายการที่ก าหนด ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
ได้ครบทั้ง 6 ด้าน เพื่อส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จะได้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามมาตรา 270 วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ต่อไป 

ทส. สามารถรายงานผลการด าเนินการฯ ภายใน
ระยะเวลาและครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด ตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ครบ
ทั้ง 6 ด้าน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จะได้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามมาตรา 270 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต่อไป 

- - 

3. ความส าเร็จในการจดัท า
ข้อมูลส าหรับการดูแล รักษา 
ทรัพยากรป่าไม้  โดยใช้อากาศ
ยาน 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการบิน 
2. การปฏิบัติการบนิบูรณาการอากาศ
ยานกับภาคพื้นดินในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
3. สรุปการวิเคราะห์ผลปฏิบตัิการบิน
บูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดนิ 

ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานได้ ร้อยละ 100 
3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการบิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 
2. ปฏิบัติการบินบูรณาการอากาศยานกับ
ภาคพื้นดินในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564 – มีนาคม 2565 โดยได้รายงานผลการบิน
ตรวจพื้นที่การกระท าความผิด  

- ระยะเวลาในการติดตามข้อมลูผล
การตรวจสอบภาคพื้นดิน เนื่องจาก
หน่วยงานระดับกรม ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการตดิตาม
ผลจากหน่วยงานระดับพื้นท่ีและ
รวบรวมเพื่อส่งมายังกองการบิน 
สป.ทส. ท าให้ได้รับผลการ
ตรวจสอบภาคพื้นดินล่าช้ากว่า 
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ตามแผนปฏิบัติการบินประจ าเดือนตุลาคม 2564 
– กุมภาพันธ์ 2565 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 (เดือนมีนาคม 
2565 ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการบิน) 
3. สรุปการวิเคราะห์ผลปฏิบัติการบินบูรณาการ
อากาศยานกับภาคพื้นดิน   

ที่ก าหนด (ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป) 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  (ร้อยละ 30) 
4. การพัฒนาระบบข้อมลูให้
เป็นดิจิตอล (Digitize Data) 
ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน 
และข้อมลูที่จะเปดิเผยสู่
หน่วยงาน/ภายนอกสาธารณะ
เพื่อน าไปสู่การเปดิเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

มีรายชื่อชุดข้อมูล  
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตามประเด็น
การด าเนินงานภายใต้ Focus Area 

มีรายช่ือชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีรายช่ือชุดข้อมูล ของ สป.ทส. จ านวน
ทั้งสิ้น 16 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ใน
สังกัด ทส. ตามระบบ GFMIF 
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ในสังกัด สป.ทส. ตามระบบ GFMIF 
4. ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท 
5. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับข้อมติของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ 
6. ฐานข้อมูลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7. มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- เนื่องจากบางหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รบัผดิชอบท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่การก าหนด
ช่ือชุดข้อมูล การจัดท าค าอธิบาย 14 
รายการ รวมถึงเป้าหมายขั้นสูง น า
ขึ้นชุดข้อมูล Metadata การระบุ
แหล่งข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบ
โจทย์ตามประเด็นภายใต้ของ Focus 
Areas ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลควรเร่ง
ด าเนินการร่วมกันหาวิธีการ เพื่อให้
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูง 
เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดส านักงานปลดัฯ 
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8. สถิติการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการ
รับรองมาตรฐานต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราย
ไตรมาส 
9. สถิติการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการ
รับรองมาตรฐานต่างๆ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม 
รายไตรมาส 
10. ผลการตรวจสอบพื้นที่จากการบินตาม
โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ
อากาศยานกับภาคพื้นดิน 
11. บัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจ
ราชการ 
12. บัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance 
13. แผนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร (การ
ฝึกอบรม) 
14. ข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรี สป. (สป.ทส.) 
15. จ านวนผู้ผ่านรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16. ข้อมูล ค าถาม-ค าตอบ เกี่ยวกับงานอนุมัติ 
อนุญาต ของหน่วยงานในสังกัด ทส. 
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5. การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)    

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

ที่ก าหนด 

ด าเนินการไดต้ามแผนการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน ร้อยละ 100 

-  
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