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สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



สารบัญ 
 

หน้า

มิติภายนอก 
 การประเมินประสิทธผิล 

ตัวช้ีวัดที่ 1 นโยบายสําคัญเรง่ด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 1
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และภารกิจหลกัของกระทรวง 
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รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 

 
 
1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
   ภารกิจหลักของกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ร้อยละของจํานวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือ
   จัดการตามหลักวิชาการ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 8 

คําอธบิาย : 
1. พื้นที่ป่า หมายถึง พ้ืนที่ป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า

พรุ และป่าชายหาด เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่ป่าชายเลน ให้หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนตามแผนที่จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2545 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ โดยเป็นป่าที่
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่นํ้าทะเลท่วมถึง ทั้งที่เป็นป่าชายเลนตามธรรมชาติ ป่าชายเลนที่ปลูกทดแทนในบริเวณที่เสื่อม
โทรมหรือรกร้างว่างเปล่าหรือปลูกในที่ดินงอกใหม่ที่เป็นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงป่าชายเลนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ หรือ
พ้ืนที่ป่าที่มีหนังสือรับรองการเข้าทําประโยชน์จากทางราชการ 

2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลาย หมายถึง  พ้ืนที่ป่าซึ่งถูกลักลอบตัดต้นไม้จนมีสภาพเสื่อมโทรม และ
พ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งถูกแผ้วถางทําลายยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สะสมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(สะสมต้ังแต่ปี 2553-2556) แต่ไม่รวมถึง 

2.1) พ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งถูกทําลายโดยไฟป่าหรือจากภัยธรรมชาติอ่ืน 
2.2) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีเอกสิทธ์ิ หรือมีหนังสือ

รับรองการเข้าทําประโยชน์จากทางราชการ 
2.3) พ้ืนที่นากุ้งร้าง พ้ืนที่ป่าเดิมที่ไม่มีสภาพการฟ้ืนตัว 
2.4) พ้ืนที่ป่าที่ถูกยึดถือครอบครองมาก่อนและอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิครอบครองตาม

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
2.5) พ้ืนที่ป่าที่ถูกตรวจยึดโดยเจ้าหน้าที่แต่คดีความยังไม่ถึงที่สุด 

KPI Template
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 

3.  การดําเนินการตามกฎหมาย หมายถึง การดําเนินการตามกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบวิธีของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเมื่อมีการตรวจพบการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมท้ังการกํากับ ติดตามผลคดี
ที่ได้มีการตรวจยึดดําเนินคดีดังกล่าว 

4. การจัดการตามหลักวิชาการ หมายถึง การดําเนินการกํากับ ควบคุมและจัดการพ้ืนที่ป่าถูก
บุกรุกทําลาย (ตามข้อ 3) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักวิชาการ ดังต่อไปน้ี 

4.1 ตรวจสอบ รังวัดขนาดพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายให้ถูกต้องชัดเจน จัดทําพิกัดพ้ืนที่และแผน
ที่ พร้อมทั้งป้าย/เคร่ืองหมายเพ่ือแสดงสถานภาพการเป็นพ้ืนที่ป่าในความดูแลของหน่วยงานรัฐ และติด
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ชุมชนในท้องถิ่นและสาธารณชนได้รับทราบ 

4.2 ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และจัดการพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟ้ืนคืนสภาพป่าตามธรรมชาติและมีความสมบูรณ ์
(Land Reclamation & Rehabilitation) โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ควบคู่กับเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน อาทิเช่น 

(1) บูรณาการการจัดการคุ้มครอง ป้องกันและดูแลรักษาพ้ืนที่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพและ
มีความพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนา เช่น กระทรวงกลาโหม มูลนิธิ องค์กรที่
ดําเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเพ่ือจัดการพ้ืนที่ให้กลับฟ้ืนคืนสภาพป่า
หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน การปลูกป่าประชาอาสา การจัดสร้าง
สวนรวมพรรณไม้/แปลงสาธิต หรืออ่ืน ๆ โดยร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น หรือสถาบัน องค์กร/หน่วยงานทั้งในและ
นอกภาครัฐ 

(3) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้หรือฟ้ืนฟูระบบนิเวศตามแนวพระราชดําริหรือ
โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวขอบเขตพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ตรวจพบและยึดคืน 

(4) ดําเนินการในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้มีการกํากับ ควบคุมพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายซึ่งยึด
คืนมาให้ได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มข้นมากขึ้น เช่น 1) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล
รักษาให้กับเจ้าหน้าที่โดยมีตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 2) ส่งเสริมให้มีการจัดทําข้อตกลง/กติกาชาวบ้านในการคุ้มครอง
ดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ตรวจพบและยึดคืน 3) การจัดทําคู่มือ/แนวปฏิบัติสําหรับ
พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลาย เป็นต้น 
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายทีไ่ด้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการ

ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 30 
2 ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการ

ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 40 
3 ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการ

ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 50 
4 ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการ

ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 60 
5 ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการ

ตามหลักวิชาการ ≥ 70 
 

 วิธีการคาํนวณ   

จํานวนพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายที่ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตามหลักวิชาการ  × 100จํานวน
พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลายทั้งหมด (สะสมถึงปี 2556) (สะสมต้ังแต่ปี 2553-2556) 

 
เงื่อนไข :  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เหตุผลที่ยอมรับว่ายังคงมีการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ป่า เน่ืองจากมีเหตุปัจจัย 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผลจากนโยบายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการปลูกพืชเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน 
การส่งเสริมการปลูกยางพารา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมท้ัง นโยบายอ่ืนๆ ทีอ่าจส่งผลเป็นแรงกดดัน
ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ.

2553 2554 2555
พื้นที่ปา่ถูกบกุรุกทําลาย (รวม) 

ไร่ 

48,119.61 61,062.86 63,305.43
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 19,896.86 16,645.02 28,738.12
กรมป่าไม้ 27,736.20 44,109.75 34,320.95
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 486.55 308.09 246.36
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติและจัดทํารายงานส่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ :  0 2298 8542 

2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8557 - 8   โทรสาร   :   0 2278 8557 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
เบอร์ติดต่อ :  0 2579 3003 , 0 2579 7346 

   2) อธิบดีกรมป่าไม้ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2561 4292 - 3 ต่อ 5019 

   3) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เบอร์ติดต่อ :  0 2141 1222 
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1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
   ภารกิจหลักของกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 :  จํานวนจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวัน อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
  สุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น 

หน่วยวัด :  จังหวัด 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 8 

คําอธิบาย : 
• พิจารณาความสําเร็จจากจํานวนจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวัน อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้น 
• จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้น 

หมายถึง จังหวัดที่มีร้อยละของจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง ในกรณีดังน้ี  

1) ร้อยละจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยเพ่ิมขึ้น 

2) ร้อยละจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยเท่าเดิม/คงที่ 

3) ร้อยละจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 

• จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง จํานวน 23 จังหวัด  
(47 สถานี) 

จังหวัด จํานวนสถานี จังหวัด จํานวนสถานี
1) กรุงเทพมหานคร 10 13) ขอนแก่น 1
2) สมุทรปราการ 4 14) ภูเก็ต 1
3) สมุทรสาคร 2 15) สงขลา 1

KPI Template
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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จังหวัด จํานวนสถานี จังหวัด จํานวนสถานี
4) นนทบุรี 1 16) นราธิวาส 1
5) สระบุรี 2 17) ยะลา 1
6) ราชบุรี 1 18) เชียงราย 1
7) ชลบุรี   3 19) แม่ฮ่องสอน 1
8) ระยอง 5 20) ลําพูน 1
9) ฉะเชิงเทรา 1 21) น่าน 1
10) เชียงใหม่ 2 22) แพร่ 1
11) ลําปาง 3 23) พะเยา 1
12) นครราชสีมา  1 รวม 47

• เกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หมายถึง ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวัน ที่มีค่า 
ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

• ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวัน หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน ในบรรยากาศ ที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
11 14 17 20 23 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 จํานวนจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวัน อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
เพ่ิมขึ้น 

ปี 2553 
(เปรียบเทียบปี 2550 – 2552) 

ปี 2554 
(เปรียบเทียบปี 2551 – 2553) 

ปี 2555 
(เปรียบเทียบปี 2552 – 2554) 

ทั้งหมด ดีขึ้น ทั้งหมด ดีขึ้น ทั้งหมด ดีขึ้น 
22 18 24 21 23 14 

พิจารณาจากผลรวมของจํานวนจังหวดัที่มีจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉล่ียรายวันอยู่ในเกณฑ์ 
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง 
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เงื่อนไข :  
1. กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม จะขอเสนอเพื่อการทบทวนค่าเกณฑ์การให้

คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
2. จํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเง่ือนไข

งบประมาณที่กรมควบคุมมลพิษได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. จังหวัดที่ไม่มีฐานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะคํานวณค่าเฉลี่ยย้อนหลังเท่าที่มฐีานข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. กําหนดให้สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาสและจัดส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เบอร์ติดต่อ : 0 2298 8542
 2. อธิบดีกรมคุมมลพิษ เบอร์ติดต่อ : 0 2298 2121 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เบอร์ติดต่อ : 0 2298 2323
 2. นายเถลิงศักด์ิ เพ็ชรสุวรรณ เบอร์ติดต่อ : 0 2298 2388
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1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
   ภารกิจหลักของกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งและอุทกภัย 

หน่วยวัด :  แห่ง  

น้ําหนัก :  ร้อยละ 7 

คําอธบิาย : 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสว่า “นํ้าคือชีวิต”  ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนํามาเป็น
นโยบายในการบริหารประเทศ นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริม
ให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการนํ้าในระดับประเทศทั้งนํ้าผิวดินและนํ้า
ใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มนํ้า จัดหาและจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
ด้วยการบูรณาการระบบนํ้าในประเทศทั้ง 25 ลุ่มนํ้า สนับสนุนเกษตรกรทําแหล่งนํ้าในไร่นา พร้อมการผันนํ้า
จากลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่ายนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือสนอง
ความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค   
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว และนโยบายของรัฐบาล โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ให้มี
การจัดการทรัพยากรนํ้า ในระดับประเทศ ทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ” มีเป้าหมายการ
ให้บริการคือ “ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน” สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการ พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้า เพ่ือเป็นแหล่งน้ําต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายนํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 
 
 
 
 

KPI Template
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  9 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 

1,440 
แห่ง  

1,580 
แห่ง  

1,720 
แห่ง 

1,860แห่ง 2,000 
แห่ง 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต       

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555

จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

จํานวน 1 4.2444 3.2619

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กรมทรัพยากรนํ้า และ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน 
และจัดส่งผลการดําเนินงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ :  0 2298 8542 

2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรนํ้าในแผน่ดิน) 
เบอร์ติดต่อ :  02 278 8556 – 60 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1) อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
เบอร์ติดต่อ :  0 2271 61111 โทรสาร : 0 2271 6118 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   2) อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2299 3901  โทรสาร : 0 2299 3979 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10 

 
 
1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
   ภารกิจหลักของกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 : ระดับความสําเร็จของผลการตรวจติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้และนําไปปลูก 
   ในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

หน่วยวัด :   ระดับความสาํเร็จ 

น้ําหนัก :   ร้อยละ 7 

คําอธบิาย : 
๑. กล้าไม้  หมายถึง กล้าไม้ค้างปี และกล้าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ได้เพาะชําเพ่ือ 

วัตถุประสงค์ในการนําไปปลูก ฟ้ืนฟู บํารุงรักษาหรือแจกจ่ายให้กับโครงการ หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน/ประชาชนทั่วไปเพ่ือนําไปปลูกหรือบํารุงพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในลุ่มนํ้า
หลัก 25 ลุ่มนํ้า 

๒. แหล่งเพาะชํากล้าไม้และแจกจ่ายกล้าไม้  หมายถึง สํานัก ส่วน กลุ่ม สถานี ศูนย์ หน่วย 
โครงการ สวนป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่า ป่า ปลูกป่า
ประชาอาสา ที่อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (อส.) และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพาะชํากล้าไม้ ดูแล
บํารุงรกัษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน
1 - จัดทําฐานข้อมูลกล้าไมแ้ละแหล่งเพาะชํากล้าไม้ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด 

  (บัญชีชนิดและจํานวนกล้าไม้ ความเหมาะสมของชนิดกล้าไม้กับประเภทพ้ืนที่ พิกัดที่ต้ัง  
  พร้อมแผนที ่ฯลฯ) 
- จัดทําหลักเกณฑ์/ระเบียบการแจกจ่ายกลา้ไม้ พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการติดตามผลการ 
  นํากล้าไม้ไปปลูกในพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

KPI Template
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  11 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน
2 ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้และดูแลรักษากลา้ไม้ค้างปีครบตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
3 ดําเนินการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ และการนํากล้าไม้ไปปลูก 

โดยพบว่ามีผลการนํากล้าไปปลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4 ดําเนินการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ และการนํากล้าไม้ไปปลูก 

โดยพบว่ามีผลการนํากล้าไปปลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5 ดําเนินการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ และการนํากล้าไม้ไปปลูก 

โดยพบว่ามีผลการนํากล้าไม้ไปปลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

วิธีการคาํนวณ   
 

จํานวนกล้าไม้ที่นําไปปลูก  × 100 
                                       จํานวนกลา้ไม้ที่แจกจ่าย (ตามเง่ือนไข) 
 
เงื่อนไข : 
1. จํานวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย (ตามเง่ือนไข) ที่จะนํามาคํานวณคร้ังน้ี คือ 
 1.1 กล้าไม้ที่ได้แจกจ่ายให้กับโครงการ หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
ชุมชน/ประชาชน ซึ่งจะดําเนินการปลูกป่าหรือฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ 25 ลุ่มนํ้าเป้าหมาย (ได้แก่ พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรม) รวมท้ังพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น 
พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ้ืนที่นากุ้งทิ้งร้าง ฯลฯ โดยปลูกตามหลักเกณฑ์ที่ กบอ. 
กําหนด (200 ต้น/ไร่ สําหรับป่าบก และ 710 ต้น/ไร่ สําหรับป่าชายเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ไร่/แปลง) 
 1.2 กล้าไม้ที่ได้แจกจ่ายสําหรับ โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2555 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน/ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้ขอรับกล้าไม้ไปปลูกขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 200 กล้า สําหรับป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า 2,000 กล้า ตาม
ระเบียบการแจกจ่ายกล้าไม้ 
2. สําหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จะไม่นํามาใช้คํานวณในการตรวจติดตามผล
การนํากล้าไม้ไปปลูกคร้ังน้ี 
3. การติดตามผลการปฏิบัติงานในระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการตามจํานวนที่กําหนด 
4. กรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อ 3. ให้นําจํานวนรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปีมาคํานวณในเกณฑ์ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  12 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
หน่วย  :  กล้า 

ประเภทกล้าไม้ อส. ปม. ทช. รวม
1. กล้าไม้ค้างปี 
    1.1 งบเงินกู ้(กบอ.) 80,000,000 82,600,000 

 
9,080,115 171,680,115 

1.2 งบปกต ิ - - 1,318,658 1,318,658
2. กล้าไม้ปี 2556 
    2.1 งบเงินกู ้(กบอ.) 40,000,000 75,505,000 

(อยูร่ะหว่างการ
ของบประมาณ)

 
5,000,000 120,505,000 

2.2 งบปกต ิ - - 3,500,000 3,500,000
3. รวมกล้าไม้ปี 2556 ทัง้หมด 
   3.1 งบเงินกู้ (กบอ.) 
   3.2 งบปกต ิ

120,000,000 
- 

158,105,000 
- 

 
14,080,115 
4,818,658 

292,185,115 
4,818,658 

 รวมทั้งสิ้น 297,003,773
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 
เดือน  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ :  0 2298 8542 

2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   หัวหน้ากลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2278 8547 – 8 โทรสาร : 0 2278 8557 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
เบอร์ติดต่อ :  0 2579 6886 

 2) อธิบดีกรมป่าไม้ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2561 4292 – 3 ต่อ 5173 

   3) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เบอร์ติดต่อ :  0 2141 1234  โทรสาร 0 2143 7926 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  13 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทยีบเท่า 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

หน่วยวัด :  ระดับความสําเร็จ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 22 

คําอธบิาย : 
ระดับความสําเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ความสําเร็จที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  

ได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน หรือขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ และภาคส่วนต่างๆ  ด้านการจัดการขยะ  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  และด้านการจัดการคุณภาพนํ้า
หรือด้านการจัดการคุณภาพอากาศ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก หมายถึง นํ้าหนักภายในตัวช้ีวัดของการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมร้อยละ 
100 ซึ่งถ่วงนํ้าหนักไว้ดังน้ี 

• ด้านการจัดการขยะ  ร้อยละ 40 
• ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 30 
• ด้านการจัดการคุณภาพนํ้า หรือ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ร้อยละ 30 

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่ที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ได้ดําเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือขับเคลื่อนในด้านการจัดการขยะ การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการคุณภาพนํ้า และการจัดการ
คุณภาพอากาศ ดังน้ี 

1) ด้านการจัดการขยะ คือ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 235 แห่ง (16 สสภ.) ที่ สสภ. 
ดําเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  คือ จํานวนแหล่งกําเนิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1) โรงงานอุตสาหกรรม 2) อาคารบางประเภท (อาคารชุด/โรงแรม/โรงพยาบาล/
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า/ตลาด) 3) การเลี้ยงสุกร 4) สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงและ 5) ระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมชุมชน ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 – 16 ได้ดําเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 เพ่ือให้เจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษที่มีระบบ

KPI Template
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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บําบัดนํ้าเสียเป็นของตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย เสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทุกเดือน และพนักงานท้องถิ่นรวบรวมเสนอต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ทุกเดือนเป็นลําดับ 

3) ด้านการจัดการคุณภาพนํ้า  คือ  พ้ืนที่วิกฤตที่คุณภาพนํ้าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ สสภ. ได้
เลือกมาจํานวน 1 พ้ืนที่ เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการขับเคล่ือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือให้คุณภาพนํ้าดีขึ้น 

4) ด้านคุณภาพอากาศ คือ พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 4  สสภ. คือ สสภ.1 
สสภ.2  สสภ.3 และ สสภ.4  ซึ่ง สสภ.1 – 4 ได้ดําเนินโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานของ สสภ. ในการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน  โดยพิจารณาจาก 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ด้านการจัดการขยะ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) เป้าหมายมีสมรรถนะใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

• สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง 
สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสี ย อันตรายจากชุ มชน  จํ านวน  6  สมรรถนะ
ประกอบด้วย 

๑) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 
๒) การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

หรือของเสียอันตรายจากชุมชน 
๓) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
๔) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติด

เชื้อในลักษณะรวมศูนย์ 
๕) ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย 
๖) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

• เกณฑ์ท่ีกําหนด หมายถึง มีจํานวนสมรรถนะท่ี
ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ใน 6 สมรรถนะ  และการผ่าน
เกณฑ์ในแต่ละสมรรถนะ มีคะแนนอย่างน้อย 0.7 จาก 
คะแนนเต็ม 1.0 ในแต่ละสมรรถนะ 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป้าหมาย 
หมายถึง อปท. เป้าหมายท่ีได้รับการสนับสนุนและ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ 
จํานวน 235 แห่ง (อปท. เก่าท่ีเคยดําเนินการมาแล้วใน
ปี 2555 จํานวน 175 แห่ง และ อปท. ใหม่ 60 แห่ง)   
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การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท . )  ปฏิบั ติตามมาตรา  80 
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 
 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีปฏิบัติตามมาตรา 
80 ฯ หมายถึง อปท.เป็นท่ีต้ังของแหล่งกําเนิดมลพิษ  
ท่ีต้องรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ํา
เสีย (แบบ ทส. 2) ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535  และมีหน้าท่ีรับรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย (แบบ ทส.2) ของแหล่งกําเนิด
มลพิษในพ้ืนท่ี รวบรวมเสนอต่อเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษท่ีมีอํานาจในเขตท้องถ่ินนั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 
คร้ัง (นับต้ังแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556) 

  แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีอยู่ในข่าย
จํานวน 5 ประเภทท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารบางประเภท 
(อาคารชุด/โรงแรม/โรงพยาบาล/
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า/
ตลาด) การเลี้ยงสุกร สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงและระบบบําบัดน้ํา
เสี ย รวมชุมชน  ไ ด้ป ฏิบั ติ ต าม
มาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

• แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีอยู่ในข่าย ได้ปฏิบัติตาม
มาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีอยู่ในข่าย จํานวน 5 ประเภทท่ี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ส่งรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย (แบบ ทส. 
2) ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทุกเดือน (นับต้ังแต่เดือน
มกราคม – กรกฎาคม 2556) 

 ด้านการจัดการคุณภาพน้ํา  คุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีวิกฤตดีข้ึน • คุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีวิกฤตดีข้ึน หมายถึง ร้อยละของ
จํานวนสถานีท่ีมีคุณภาพน้ําดีข้ึน เทียบกับจํานวนสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีวิกฤต 
• สถานี ท่ี มีคุณภาพน้ํ า ดี ข้ึน  หมายถึง  ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในแต่ละสถานีท่ีมีค่าออกซิเจน
ละลาย (DO) เท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็น
ไทล์ ท่ี  20 ของค่าออกซิเจนละลาย 3 ปี ย้อนหลัง 
(ปีงบประมาณ) คือปี 2553 – 2555 ของแต่ละสถานี 

 อนึ่ง  ถ้าไม่มีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ทุกสถานี  ให้ใช้
ข้อมูลของสถานีท่ีมีอยู่เทียบเป็นฐานสําหรับการ
เปรียบเทียบทุกสถานี 

 ด้านการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

 คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต
หมอกควันดีข้ึน 

• พ้ืนท่ีวิกฤตหมอกควัน หมายถึง พ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน 
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การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การพิจารณา 

ลําปาง  แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และตาก
• สถานีตรวจวัดฯ ท่ีมีคุณภาพอากาศดีข้ึน หมายถึง 
ผลการตรวจวัดในแต่ละสถานีท่ีมีจํานวนวันท่ีค่าเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM10) เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยจํานวนวันท่ี
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM10) เกินค่ามาตรฐาน ย้อนหลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ) ปี 2553 – 2555 

 
สูตรหรือวิธีการคํานวณ 
1. ด้านการจัดการขยะ : 

(1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

 
 

2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย : 

(2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ ปฏิบัติตามมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ 

 
(2.2)  แหล่งกําเนิดมลพิษ ที่ปฏิบัติตามมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ 

 
 
3) ด้านการจัดการคุณภาพนํ้า : พ้ืนที่วิกฤตมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น 

 
 

= ผลรวมของจํานวนสถานีที่มีค่าออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉล่ีย 3 ปี  x 100
                                                        จํานวนสถานีทั้งหมด

= จํานวนแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีปฏิบัติตามมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ x 100
         จํานวนแหล่งกําเนิดมลพิษจํานวนท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  

=  จํานวน อปท. ท่ีปฏิบัติตามมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  x 100
         จํานวน อปท. ท้ังหมดท่ีมีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  

=  จํานวน อปท. เป้าหมายทีม่ีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ที่กําหนด  x 100
                        จํานวน อปท. เป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะขยะฯ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก
ความสําเร็จของความครบถ้วนของการดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5

1. ด้านการ
จัดการขยะ 

อปท.ได้รับการ
สนับสนุนและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะขยะฯ 
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ร้อยละ 90 

อปท.ได้รับการ
สนับสนุนและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะขยะฯ
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ร้อยละ 100 

อปท. ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ร้อยละ 
80 มีสมรรถนะใน
การบริหารจัดการ
ขยะฯ ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

อปท. ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ร้อยละ 
90 มีสมรรถนะใน
การบริหารจัดการ
ขยะฯ ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด  

อปท. ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ร้อยละ 
100 มีสมรรถนะใน
การบริหารจัดการ
ขยะฯ ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด  

2. ด้านการบังคบั
ใช้กฎหมาย 

อปท.
แหล่งกําเนิด
มลพิษ และส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ได้รับ
การเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 
มาตรา 80 แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ใน
แผน ปฏิบัติการ 
ร้อยละ 90 

อปท. 
แหล่งกําเนิด
มลพิษ และส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ได้รับ
การเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ 
การดําเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 
มาตรา 80 แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ใน
แผน ปฏิบัติการ 
ร้อยละ 100 

• อปท. ท่ีต้ังของ
แหล่งกําเนดิมลพิษ 
ร้อยละ 60 ปฏิบัติ
ตามมาตรา 80 

• อปท. ท่ีต้ังของ
แหล่งกําเนิดมลพิษ 
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ตามมาตรา 80 

• อปท. ท่ีต้ังของ
แหล่งกําเนดิมลพิษ 
ร้อยละ 80 ปฏิบัติ
ตามมาตรา 80 

• แหล่งกําเนิด
มลพิษตาม
ฐานข้อมูลท่ี
กําหนด ร้อยละ 50 
ท่ีปฏิบัติตาม
มาตรา 80 

• แหล่งกําเนิด
มลพิษตาม
ฐานข้อมูลท่ี
กําหนด ร้อยละ 65 
ท่ีปฏิบัติตาม
มาตรา 80 

• แหล่งกําเนิด
มลพิษตาม
ฐานข้อมูลท่ี
กําหนด ร้อยละ 80 
ท่ีปฏิบัติตาม
มาตรา 80 

3. ด้านคุณภาพ
น้ํา 

พ้ืนท่ีวิกฤต
คุณภาพน้ํา ได้รับ
การปรับปรุง
คุณภาพสิง่แวดล้อม 
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 90 

พ้ืนท่ีวิกฤต
คุณภาพน้ํา ได้รับ
การปรับปรุง
คุณภาพสิง่แวดล้อม 
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 100 
 
 

พ้ืนท่ีวิกฤต มี
คุณภาพน้ําดีข้ึน 
ร้อยละ 80 

พ้ืนท่ีวิกฤต มี
คุณภาพน้ําดีข้ึน 
ร้อยละ 90 

พ้ืนท่ีวิกฤต มี
คุณภาพน้ําดีข้ึน 
ร้อยละ 100 
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การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5

4. ด้านคุณภาพ
อากาศ 

จํานวนวันท่ีมีฝุ่น
ขนาดเล็กในอากาศ 
(PM10) เกิน
มาตรฐานน้อยกว่า 
35 วัน 

จํานวนวันท่ีมีฝุ่น
ขนาดเล็กในอากาศ 
(PM10) เกิน
มาตรฐานน้อยกว่า 
30 วัน 

จํานวนวันท่ีมีฝุ่น
ขนาดเล็กในอากาศ 
(PM10) เกิน
มาตรฐานน้อยกว่า 
25 วัน 

จํานวนวันท่ีมีฝุ่น
ขนาดเลก็ในอากาศ 
(PM10) เกินมาตรฐาน
น้อยกว่า 20 วัน 

จํานวนวันท่ีมีฝุ่น
ขนาดเล็กในอากาศ 
(PM10) เกินมาตรฐาน
น้อยกว่า 15 วัน 

 
เงื่อนไข  : 1) สําหรับการคิดค่าคะแนนการให้ค่านํ้าหนักด้านการบังคับใช้กฎหมายคิดเป็นสัดส่วน 8 : 2 
  (จํานวน อปท. 8 : จํานวนแหล่งกําเนิดมลพิษ 2) 
 
ตารางและการคํานวณให้คะแนน : 

ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(i) 

น้ําหนักภายใน
ตัวชี้วัด 
(Wi) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
(SMi) 

ค่าคะแนนเฉล่ีย
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

๑. ด้านการจัดการขยะ (สสภ.1-16) 40 SM1 W1 x SM1

๒. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (สสภ.1-16) 30 SM2 W2 x SM2

๓. ด้านคุณภาพนํ้า (เฉพาะ สสภ.5-16)
30 SM3 W3 x SM3 ๔. ด้านคุณภาพอากาศ (เฉพาะ สสภ.1-4)

รวม 100 
รวมคะแนน

ที่ได้ 
∑ (W1-3 x SM1-3)

100 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. ด้านการจัดการขยะ 
1.1 แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
1.2 ผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนฯ 
1.3 สรุปผลภาพรวมการดําเนินโครงการของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะของกรมควบคุมมลพิษ 

2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
2.1 แผนปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรา 

80 
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2.2 ผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในการเสริมสร้างฯ และประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม มาตรา 80 

2.3 สําเนารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรา 80 ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ต้ังแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 

3. ด้านคุณภาพนํ้า 
3.1 แผนปฏิบัติงานในการแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่วิกฤติ 
3.2 ผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในการแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

วิกฤติของสํานักงานฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.3 ภาพแสดงกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่วิกฤติ 
3.4 รายละเอียดแสดงผลเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายนํ้าของพ้ืนที่วิกฤติ 
3.5 ฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าในพ้ืนที่วิกฤติ 

4. ด้านคุณภาพอากาศ 
4.1 แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  
4.2 ผลการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  
4.3 ภาพแสดงกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน 
4.4 ฐานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของกรมควบคุมมลพิษ 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  :   

ประสิทธิภาพการจัดการสิง่แวดล้อมหรือคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นทีเ่ปา้หมาย 

หน่วย
วัด 

ผลการดําเนนิงาน เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556

1. อปท. เป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะ
ฯ ตามเกณฑ์ทีกํ่าหนด  

ร้อยละ 95.7 96.2 95.14 97

2. อปท. ที่ต้ังของแหล่งกําเนิดมลพิษ ปฏิบัติตาม
มาตรา 80   

ร้อยละ - - - 60

3. แหล่งกําเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามมาตรา 80 ร้อยละ - - - 80
4. พ้ืนที่วิกฤตมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น ร้อยละ - - - 80
5. พ้ืนที่วิกฤตหมอกควันมีคณุภาพอากาศดีขึ้น ร้อยละ - - - 25
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ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4 
   2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ) 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4, 0 2278 8558 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 – 16 
เบอร์ติดต่อ  :  0 3427 5339 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 :  ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   (ASEAN Readiness) 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 : ระดับความสาํเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
   อาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 3 

คําอธบิาย : 
รัฐบาลมีนโยบายให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองประชาคมอาเซียน เพ่ือสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างกัน โดยจะนําความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและประเทศไทยอย่างกว้างขวางและจะเกิด 
ความเช่ือมโยงระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การขยายตัวของเมือง การเคล่ือนย้ายคน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ซึ่งอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการแสวงหาและใช้ประโยชน์ และการเกิดปัญหามลพิษจาก ขยะ  
นํ้าเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญจึงได้กําหนดนโยบายให้ภาครัฐ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงเตรียมความพร้อมในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมรับมือ ป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบที่จะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมท้ัง เพ่ือให้เกิดการอนุวัตตามแผนการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) ในฐานะหน่วย
ประสานงานกลางการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้เป็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นกรอบ 
แนวทางการดําเนินการของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

KPI Template 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ในปี พ.ศ. 2558 จึงเห็นควรจัดทํายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย
แต่ละระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน
1 จัดทําร่างยุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

แล้วเสร็จ 
2 ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ และ

ดําเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จ 

3 ร่างยุทธศาสตร์ฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ร้อยละ 80
5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ร้อยละ 100

 
เงื่อนไข  : 

กําหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายของการดําเนินงาน สําหรับการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  : 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้อง สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
กระทรวง และแผนกลยุทธ์ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2. จัดทําร่างยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแผนการดําเนินงานที่ประกอบด้วย ส่วนเป้าประสงค์ ส่วนทางเลือก และ
ส่วนกลไกผลักดันการดําเนินงาน 

3. จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น 
หรือจัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
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4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น และนํามาปรับปรุงยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนําเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 

5. ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนําเสนอผู้บริหารเพ่ือสั่งการและแจ้ง
เวียนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและนําไปปฏิบัติต่อไป 
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน เป้าหมาย

2553 2554 2555 2556
ระยะเวลาการจัดทําเ ร่ืองความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อกําหนด 

ร้อยละ 88.26  

ความสําเร็จของการจัดทําท่าทีความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ระดับ 3 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร์การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ  ระดับ 3

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4 
   2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ) 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4, 0 2278 8558 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8619 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ

กระทรวง 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 : ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ
กระทรวง 

หน่วยวัด :  ระดับความสาํเร็จ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 5 

คําอธบิาย : 
• สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนการ

ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง เพ่ือให้มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ โดยหน่วยงาน
ภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

• รับค่าคะแนนเฉล่ียของทุกกรมในสังกัดกระทรวงฯ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ 

Σ (W1.4.1-1.4.i x SM1.4.1-1.4.i) หรือ (W1.4.1 x SM1.4.1) + (W1.4.2 x SM1.4.2) + ….. + (W1.4.i x SM1.4.i)

Σ W1.4.1-1.4.i  W1.4.1+ W1.4.2 + ….. + W1.4.i 

ตัวชี้วัดที่  
(1.4) 

คะแนนท่ีได้ (SM) 
คะแนนถ่วงน้าํหนัก   
(W1.4.i x SM1.4.i) 

กรมที่ 1 SM1 (W1.4.1 x SM1.4.1)
กรมที่ 2 SM2 (W1.4.2 x SM1.4.2)

….. ….. …..
กรมที่ n SMn (W1.4.i x SM1.4.i)

 Σ (W1.4.1-1.4.ix SM1.4.1-1.4.i)  

KPI Template
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธผิล 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  25 

 โดยท่ี : 
W          หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น โดยผลรวมของ

นํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 5 
SM         หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
1.4.1 – 1.4.i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น ได้แก่ 1, 2, …, i 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน
1 

Σ (W1.4.1-1.4.i x SM1.4.1-1.4.i) 
Σ W1.4.1-1.4.i   

2 
3 
4 
5 

 
หมายเหตุ :  - 
 
เงื่อนไข :   - 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4 
   2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ) 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4, 0 2278 8558 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2265 6243 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  26 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 10 

คําอธบิาย : 
 1. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนภายใต้โครงการตามแนวพระราชดําริ 
 2. พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมาย 
การดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนภายใต้โครงการตามแนวพระราชดําริ  
 3. พ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนภายใต้โครงการตามแนวพระราชดําริ ได้แก่ 

1) จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการเร่งด่วน จาก สป.ทส. 
ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2) จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการเร่งด่วน จาก สป.ทส. ใน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
แนวพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

3) จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการเร่งด่วนจาก สป.ทส. ใน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริและกิจการพิเศษของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

4. การสํารวจความพึงพอใจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี 
   1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
   2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
   4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
   5) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

KPI Template
มิติภายนอก : การประเมินคณุภาพ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รายละเอียดตัวชี้วดัประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  27 

          5. การสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย ทั้ง 3 โครงการ 
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ (กรอบ
ระยะเวลาในปีงบประมาณจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ
• จะใช้ผลสํารวจความพึงพอใจของส่วนราชการเป็น • ระบุช่ืองานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการ 
 ข้อมูลต้ังต้น ตรวจสอบกับการดําเนินงานของ • ระบุช่องทางการให้บริการ และช่องทางการรับฟัง 

 ส่วนราชการหากไม่มีหลักฐานจะปรับลดคะแนน ดังน้ี และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึง
(1) ไม่ระบุงานบริการ ปรับลด 0.1 คะแนน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
(2) ไม่ระบุกลุ่มผู้รับบริการ ปรับลด 0.1 คะแนน • กําหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และนําแผนไป 
(3) ไ ม่ ร ะ บุ ช่ อ งทา งกา ร ให้ บ ริ ก า ร  ปรั บลด 

0.1 คะแนน 
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้น

(4) ไม่ ระบุ ช่องทางรับฟังความเห็น  ปรับลด
0.1 คะแนน 

• ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยแสดงหลักฐาน 

(5) ไม่มีแผนและผู้รับผิดชอบ ปรับลด 0.5 คะแนน ประกอบการประเมินผล รวมท้ัง จัดทํารายงาน
(6) ไม่มีหลักฐานการสํารวจ ปรับลด 0.5 คะแนน สรุปผลการดําเนินงานและผลการสํารวจความ
(7) จัดทํารายงานไม่ครบทุกประเด็น ปรับลด 

0.1 คะแนน 
พึงพอใจ และประเด็นที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจท่ี
ต้องการให้ส่วนราชการปรับปรุงไว้ด้วย 

• สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ) 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2278 8542 – 4, 0 2278 8558 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เบอร์ติดต่อ  :  0 2265 6109 
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