
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1. ความส าเร็จในการรายงานความกา้วหนา้ตามแผนการปฏริปูประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ความส าเร็จของการจัดท า Big Data ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3. ความส าเร็จของการขบัเคลือ่นเพือ่การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

4.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data) (15)

4.2 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

• ระดบัคา่เฉลีย่ทัง้ปีของฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) 

หรอื
• รอ้ยละของคณุภาพอากาศ
ในพืน้ทีว่กิฤตหมอกควนัอยูใ่นระดบั
มาตรฐาน

การประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืน
กระจกในภาคพลงังานและ
คมนาคมขนสง่

รอ้ยละของปรมิาณขยะ
มลูฝอยชมุชนไดร้บั
การจัดการอยา่งถกูตอ้ง

• รอ้ยละของแหลง่น ้าทีม่คีณุภาพน ้า
ทีด่ี
หรอื

• คณุภาพน ้าของแมน่ ้าสายหลกั
ทีอ่ยูใ่นเกณฑด์เีพิม่ขึน้ (จ านวน
แหลง่น ้าทีม่คีณุภาพอยูใ่น
เกณฑด์)ี

• จ านวนพืน้ทีป่่าไมข้องประเทศ 
– ภาพถา่ยดาวเทยีม

• จ านวนพืน้ป่าทีท่วงคนืได ้
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การสรา้งการเตบิโตอยา่ง
ยั่งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิ

สเีขยีว 

การสรา้งการเตบิโต 
อยา่งยั่งยนืบนสงัคม 
เศรษฐกจิภาคทะเล 

การสรา้งการเตบิโต อยา่ง
ยั่งยนืบนสงัคมที ่เป็นมติรตอ่

สภาพภมูอิากาศ 

การบรหิารจัดการน ้า
ทัง้ระบบ 

2

5

การจัดการมลพษิทีม่ผีลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มและสารเคมใีนภาคเกษตร
ทัง้ระบบ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

และคา่มาตรฐานสากล

6

การยกระดบักระบวนทศัน์
ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ก าหนดอนาคตประเทศ 

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ นโยบายรฐับาล

• ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การสรา้ง ความเป็น
ธรรมและ
ลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม 

• ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

ประเด็นที ่18 การเตบิโตอยา่งยั่งยนื
แผนยอ่ยที ่1 การสรา้งการเตบิโตอยา่งยั่งยนืบน
สงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว
เป้าหมายที ่2 พืน้ทีส่เีขยีวทกุประเภทเพิม่ขึน้
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แผนการปฏริปูประเทศ

• ประเด็นการปฏริปูที ่2: ทรัพยากร
น ้า 

• ประเด็นการปฏริปูที ่5: 
สิง่แวดลอ้ม 

• ประเด็นการปฏริปูที ่4: ความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

นโยบายหลัก
10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
10.3 สง่เสรมิการบรหิารจัดการน ้าทัง้ระบบ แหลง่น ้า ชมุชน และทะเล 
10.5 แกไ้ขปัญหาก๊าซเรอืนกระจก และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิ 
หมนุเวยีน 
10.7 พัฒนากลไกแกปั้ญหา ความขัดแยง้ ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้ม 
10.8 แกไ้ขปัญหาการจัดการขยะและของเสยีอยา่งเป็นระบบ 

นโยบายเรง่ดว่น
เรือ่งที ่1 การแกไ้ขปัญหา
ในการด ารงชวีติของ
ประชาชน
เรือ่งที ่11 การจัดเตรยีม
มาตรการรองรับภัยแลง้และ
อทุกภัย

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของ
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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1. ความส าเร็จในการรายงานความกา้วหนา้ตามแผนการปฏริปูประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

การรายงานความกา้วหนา้ตามแผนการปฏริปูประเทศ หมายถงึ การรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิโครงการ/กจิกรรมภายใตแ้ผนปฏริปูประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
จ านวน 6 ดา้น รวมท ัง้ส ิน้ 36 ประเด็นปฏริปู และประเด็นปฏริปูยอ่ย จ านวน 45 เร ือ่ง ดงันี ้
1) ทรัพยากรทางบก ประกอบดว้ย ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ทรัพยากรดนิ และทรัพยากรแร ่มปีระเด็นปฏริปูหลักจ านวน 1 เรือ่ง ประเด็นปฏริปูยอ่ย จ านวน 3 เรือ่ง 
2) ทรัพยากรน ้า มปีระเด็นหลัก 5 เรือ่ง ประเด็นปฏริปูยอ่ย จ านวน 11 เรือ่ง 
3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มปีระเด็นหลัก 13 เรือ่ง ไมม่ปีระเด็นปฏริปูยอ่ย 
4) ความหลากหลายทางชวีภาพ มปีระเด็นหลัก 6 เรือ่ง ประเด็นปฏริปูยอ่ย จ านวน 8 เรือ่ง 
5) สิง่แวดลอ้ม มปีระเด็นหลัก 3 เรือ่ง ประเด็นปฏริปูยอ่ย จ านวน 20 เรือ่ง 
6) ระบบบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มปีระเด็นหลัก 8 เรือ่ง ประเด็นปฏริปูยอ่ย จ านวน 3 เรือ่ง 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษา วเิคราะห ์ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนการปฏริปูประเทศ และจัดท าความเชือ่มโยงทีส่อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 
ปี แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560- 2564) และแผนอืน่ ๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ข ัน้ตอนที ่2 ประสาน ตดิตาม และเรง่รัด การด าเนนิงานตามแผนการปฏริปูประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ครบทกุไตรมาส
ข ัน้ตอนที ่3 รวบรวม ประมวล และวเิคราะหข์อ้มลูและจัดท าสรปุรายงานความกา้วหนา้ตามแผนการปฏริปูประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสง่แวดลอ้ม 12 เดอืน (ทกุ 3 เดอืน) ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สง่คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิแลว้เสร็จตามก าหนด
ข ัน้ตอนที ่4 สามารถรายงานผลการด าเนนิการ ฯ เป็นไปตามมาตรา 270 วรรคหนึง่ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 ภายในระยะเวลา และครบถว้นตามรายการทีก่ าหนด

รายงานประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 
สว่นที ่1 แบบฟอรม์ 1 : ความกา้วหนา้ในการด าเนนิโครงการ หรอืกจิกรรม (Quick Win/Flagship)
สว่นที ่2 แบบฟอรม์ 2 : รายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ รายไตรมาส 

เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ประเด็นปฏริปูยอ่ยใหส้ามารถรายงานได ้
จ านวน 6 ดา้น

และมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 23 เรือ่ง

ประเด็นปฏริปูยอ่ยใหส้ามารถรายงานได ้
จ านวน 6 ดา้น

และมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 34 เรือ่ง

ประเด็นปฏริปูยอ่ยใหส้ามารถรายงานได ้
จ านวน 6 ดา้น 

และมจี านวน 45 เรือ่ง

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดรั้บการบรหิารจัดการทีด่โีดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

น า้หนกั

20
ตวัชีว้ดัใหม่

ตวัชีว้ดัแผนปฏริปูฯ

เง ือ่นไขการประเมนิผล

การรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิโครงการ/กจิกรรมภายใตแ้ผนปฏริปูประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในแตล่ะดา้น ตอ้งมอียา่งนอ้ย 1 เรือ่ง



2. ความส าเร็จของการจดัท า Big Data ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

น า้หนกั

30

ค าอธบิาย

• นยิาม
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) คอื ฐานขอ้มลูของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่กีารบรูณาการและเชือ่มโยงขอ้มูลจากหน่วยงานในสงักดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามความพรอ้มของหน่วยงาน 1) ดา้นทรัพยากรทางบก 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 3) ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 4) ดา้นทรัพยากรน ้า
โดยในปี 2564 ด าเนนิการเพิม่เตมิในสว่นของ 5) ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ใหม้คีวามครบถว้นของขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยเลอืกขอ้มลูที่
จะด าเนนิการตามความพรอ้มของหน่วยงาน

ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ คอื ระบบทีแ่สดงผลหนา้ Dash Board ในรูปแบบ BI ทีผ่า่นการวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงฐานขอ้มลูและประมวลจากระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่
(Big Data)

ระบบบรกิารขอ้มลูส าหรับประชาชน คอื ระบบแสดงขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามขอ้มลูทีห่น่วยงานเห็นชอบ โดยประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้

Dash Board คอื ขอ้มลูในลกัษณะกราฟ ตวัเลข ส ีเพือ่สรุปขอ้มลูตา่ง ๆ ใหผู้ใ้ชง้านสามารถดขูอ้มลูในภาพรวมไดใ้นทนัที

BI (Business Intelligence) คอื เทคโนโลยทีีช่ว่ยในการสรุปภาพรวมของขอ้มลูในหลายมติ ิเพือ่สะทอ้นผลการด าเนนิงาน และสนับสนุนทางเลอืกในการตัดสนิใจและชว่ย
ในการวางแผน

ผูบ้รหิาร หมายถงึ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหรอืรองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีไ่ดรั้บมอบหมายใหก้ ากบัดแูลและรับผดิชอบ
งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) ประจ า ทส. และ สป.ทส. และผูบ้รหิารทีก่ ากบัและใชป้ระโยชน ์Big Data ในแตล่ะดา้นที่
ด าเนนิการ ซึง่มกีารด าเนนิการ 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นทรัพยากรทางบก (การทอ่งเทีย่วทางบกในความรับผดิชอบของ ทส.) 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (คณุภาพน ้าในแมน่ ้า 4
สายหลกั) 3) ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากรในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลในความรับผดิชอบของ ทส.) 4) ดา้นทรัพยากรน ้า (สถานการณ์น ้าหลาก-ดนิถลม่)
5) ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ (สถานภาพการคกุคามของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั)

Metadata คอื เอกสารอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทีห่น่วยงานจัดท าขึน้ 

Clound Computing หมายถงึ ระบบเก็บขอ้มลูและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต

การทอ่งเทีย่วทางบกในความรับผดิชอบของ ทส. หมายถงึ รายงานการทอ่งเทีย่วทางบกในความรับผดิชอบของ ทส. อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
1) ขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่วในความรับผดิชอบของกรมอทุยานแหง่ชาตฯิ เชน่ จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีร่องรับได ้(CC) จ านวนยานพาหนะ การจัดเก็บรายไดอ้ทุยานฯ (อส.)
2) ขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรณีวทิยาและอทุยานธรณี (ทธ.) 3) ขอ้มลูเครอืขา่ยการมสีว่นร่วม (สส. อส. ทธ.)

คณุภาพน ้าในแมน่ ้า 4 สายหลกั หมายถงึ รายงานคณุภาพน ้าในแมน่ ้า 4 สายหลกั แมน่ ้าเจา้พระยา แมน่ ้าทา่จนี แมน่ ้าแมก่ลอง แมน่ ้าบางปะกง อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
1) ขอ้มลูคณุภาพน ้า 4 สายหลกั แมน่ ้าเจา้พระยา แมน่ ้าทา่จนี แมน่ ้าแมก่ลอง แมน่ ้าบางปะกง (คพ.) 2) ขอ้มลูเครอืขา่ยการมสีว่นร่วม (สส.)

ทรัพยากรในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลในความรับผดิชอบของ ทส. หมายถงึ รายงานทรัพยากรในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลในความรับผดิชอบของ ทส. อยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ย 1) ขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลและชายฝ่ัง (ป่าชายเลน) (ทช.) 2) ขอ้มลูทรัพยากรทางทะเล (ทช.) 3) ขอ้มลูอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล (อส.) 4) ขอ้มลู
เครอืขา่ยการมสีว่นร่วม (สส. ทช. อส.) 4

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง 



ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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ค าอธบิาย

สถานการณ์น ้าหลาก-ดนิถลม่ หมายถงึ รายงานสถานการณ์น ้าหลาก-ดนิถลม่ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 1) ขอ้มลูเตอืนภยัลว่งหนา้ ส าหรับพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าหลาก-
ดนิถลม่ ในพืน้ทีล่าดชนัและพืน้ทีร่าบเชงิเขา (ทน.) 2) ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนในพืน้ทีต่น้น ้าของอทุยานแหง่ชาตฯิ (อส.) 3) ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนในพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาต(ิปม.)
4) แผนทีธ่รณีวทิยา เพือ่ใชว้เิคราะห ์API (ทธ.) 5) ขอ้มลูดนิถลม่ (ทธ.) และ 6) ขอ้มลูสนับสนุนน ้าบรโิภคในพืน้ทีป่ระสบภยั (ส าหรับการวางแผนสนับสนุน
น ้าบรโิภคจากแหลง่น ้า) (ทบ.) 7) ขอ้มลูเครอืขา่ยการมสีว่นรว่ม (สส. ทน. ทบ. ทธ. อส. ปม.)

สถานภาพการคกุคามของสตัวม์กีระดกูสนัหลัง หมายถงึ สถานภาพการคกุคามของสตัวม์กีระดกูสนัหลงัของประเทศไทย อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ขอ้มลู
สถานภาพ
การคกุคามของสตัวม์กีระดกูสนัหลงัใน 5 กลุม่หลัก ไดแ้ก ่นก ปลา สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม (สผ.)

หมายเหตุ การก าหนดหัวขอ้ในการจัดท า Dashboard แตล่ะดา้น รวม 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นทรัพยากรทางบก  ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ดา้นทรัพยากรน ้า และดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ อาจมกีารเปลีย่นแปลงหวัขอ้และขอ้มลู ตามทีผู่บ้รหิารสัง่การหรอืตามความเหมาะสม

ขอ้มลูครบถว้น หมายถงึ ขอ้มลู Metadata และ Data Dictionary (ถา้ม)ี ครบถว้นตามรายการขอ้มลูทีห่น่วยงานใหก้ารสนับสนุน

ขอ้มูลปัจจุบัน หมายถงึ หน่วยงานมีปรับปรุงหรือ Update ขอ้มูลตามความถี่ที่ก าหนดไวใ้น Metadata ซึง่ ศทส. ไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงานแลว้จะ
ด าเนนิการและน าเขา้ระบบจัดการ Big Data ภายใน 15 วัน ยกเวน้ขอ้มลูประเภท Real Time ในรูปแบบ Web Service หรอื API จะมกีารปรับปรุงที่
ฐานขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ

• ขอบเขตการประเมนิ
1. จัดท า Metadata และ Data Dictionary (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการจ าลองสถานการณ์ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นทรัพยากรทางบก (การทอ่งเทีย่วทางบกใน
ความรับผดิชอบของ ทส.) 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (คณุภาพน ้าในแมน่ ้า 4 สายหลัก)  3) ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากรในแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ทางทะเลในความรับผดิชอบของ ทส.) 4) ดา้นทรัพยากรน ้า (สถานการณ์น ้าหลาก-ดนิถลม่) 5) ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ (สถานภาพการคกุคาม
ของสตัวม์กีระดกูสนัหลัง)
2. การปรับปรงุ Update ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความถีข่องการจัดเก็บขอ้มลูทีร่ะบใุน Metadata 
3. มกีระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่มาจัดท า Dashboard ในรปูแบบ Business Intelligence : BI เพือ่ตอบโจทยส์ถานการณ์ปัจจบุนัในลักษณะตา่ง ๆ 

• วธิกีารเก็บขอ้มลู : เชือ่มโยงขอ้มลูจากหน่วยงานในสงักดั ทส. (ตามความพรอ้มของหน่วยงาน)

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : หน่วยงานในสงักดั ทส. 
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แผนระยะยาว/Roadmap (2564-2565)

ปีงบประมาณ 2564 2565

คา่เป้าหมาย - ขอ้มลูทีจ่ะด าเนนิการ
ดา้นทรัพยากรทางบก (การทอ่งเทีย่วทางบกในความรับผดิชอบของ ทส.) ไดแ้ก ่อส. ทธ. และ สส. 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม (คณุภาพน ้าในแมน่ ้า 4 สายหลกั) ไดแ้ก ่คพ. และ สส.
ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากรในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลในความรับผดิชอบของ
ทส.) ไดแ้ก ่ทช. อส. และ สส.
ดา้นทรัพยากรน ้า (สถานการณ์น ้าหลาก-ดนิถลม่) ไดแ้ก ่ทน. ทบ. ทธ. อส. ปม. และ สส.
ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ (สถานภาพการคกุคามของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั) ไดแ้ก ่สผ. 

- มกีระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่มาจัดท า Dashboard ในรูปแบบ Business Intelligence : BI 
เพือ่ตอบโจทยส์ถานการณ์ปัจจบุนั 

มกีารด าเนนิการจัดท าขอ้มลูเพิม่เตมินอกเหนือจาก
ขอ้มลูทีด่ าเนนิการ ปี 63 และ ปี 64 1) ดา้น
ทรัพยากรทางบก 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
3) ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 4) ดา้น
ทรัพยากรน ้า 5) ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ
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ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2563

ผลการด าเนนิงาน - ขอ้มลูทีด่ าเนนิการ
ดา้นทรัพยากรทางบก (พืน้ทีส่เีขยีว) ไดแ้ก ่ปม. อส. ทช. สผ. สส. ออป. และ สป.ทส.
ดา้นสิง่แวดลอ้ม (สถานการณ์ฝุ่ นละออง pm 2.5 / pm 10) ไดแ้ก ่คพ. 
ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (สถานภาพการเปลีย่นแปลงชายฝ่ังทะเล) ไดแ้ก ่ทช. และ ทธ.
ดา้นทรัพยากรน ้า (ศกัยภาพน ้าในพืน้ทีภ่ัยแลง้) ไดแ้ก ่ทบ. ทน.

- ด าเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่มาจัดท า Dashboard ในรูปแบบ Business Intelligence : BI เพือ่ตอบโจทยส์ถานการณ์ปัจจบุนั 

*หมายเหต*ุ  ผูบ้รหิาร หมายถงึ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหรอืรองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ ากบัดแูลและรบัผดิชอบงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) ประจ า ทส. และ สป.ทส. และผูบ้รหิารทีก่ ากบัและใชป้ระโยชน ์
Big Data ในแตล่ะดา้นทีด่ าเนนิการ ซึง่มกีารด าเนนิการ 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นทรัพยากรทางบก (การทอ่งเทีย่วทางบกในความรบัผดิชอบของ ทส.) 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (คณุภาพน ้าในแมน่ ้า 4 สายหลกั) 
3) ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากรในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลในความรบัผดิชอบของ ทส.) 4) ดา้นทรัพยากรน ้า (สถานการณน์ ้าหลาก-ดนิถลม่) 5) ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ (สถานภาพ
การคกุคามของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั)

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

1. มฐีานขอ้มลูดา้นทรัพยากรทางบก 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ดา้นทรัพยากรน ้า และดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ
ครบถว้นและเป็นปัจจบุนั 

2. ม ีmetadata และ Data dictionary 

มกีารน าเขา้ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลู 
Big data แบบรวมศนูย์ โดยใชเ้ทคโนโลยี
Cloud computing

1. มกีารจัดท า Dashboard ส าหรับสนับสนุน
การตดัสนิใจ 5 ดา้น

2. มรีะบบบรกิารขอ้มลูส าหรับประชาชน

2. ความส าเร็จของการจดัท า Big Data ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม น า้หนกั
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ค าอธบิาย

ความส าเร็จของการเป็นหน่วยยทุธศาสตรก์ ากับและการขับเคลือ่นการท างานของสว่นราชการในสังกัดกระทรวง โดยก าหนดเป็นตัวชีวั้ดความส าเร็จของการบูรณาการเพือ่การขับเคลือ่นการท างาน
ของสว่นราชการ วัดผลโดยพจิารณาการบรรลคุา่เป้าหมายข ัน้มาตรฐานของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบหลักภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชือ่ตวัชีว้ดั เป้าหมาย* หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบหลกั

ดา้น
ทรพัยากร
ป่าไม้ และ
ทรพัยากร
ธรณี

1.1 ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันไฟป่า (Hotspots)
1.1.1 ในพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของกรมป่าไม ้
1.1.2 ในพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของกรมอทุยานฯ

• 45,063 จดุความรอ้น 
• 68,571 จดุความรอ้น

กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื 

1.2 จ านวนพืน้ทีป่่าชายเลนทีไ่ดร้ับการป้องกันการบกุรุกท าลาย-
เขา้ครอบครอง

5,250 ไร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

1.3 ความส าเร็จของการประกาศแจง้เตอืนภัยลว่งหนา้
1.3.1 ความส าเร็จของการประกาศแจง้เตอืนภัยลว่งหนา้ไดท้ันเหตกุารณ์ดนิถลม่

1.3.2 ความส าเร็จของการประกาศแจง้เตอืนภัยลว่งหนา้ไดท้ันเหตกุารณ์ น ้าทว่ม 
และน ้าป่าไหลหลาก

• รอ้ยละ 100
• การแจง้ขอ้มลูครอบคลมุพืน้ทีท่ีไ่ดจั้ดตัง้เครอืขา่ยเพิม่ขึน้ 41 หมูบ่า้น

กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน ้า

ดา้น
ทรพัยากรน า้

1.4 จ านวนแหลง่น ้าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูพัฒนาเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้า ในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน 

182 แหง่ กรมทรัพยากรน ้า

1.5 ความส าเร็จของการพัฒนาแหลง่น ้าบาดาล 591 แหง่ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

ดา้น
สิง่แวดลอ้ม

1.6 รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนไดร้ับการจัดการอยา่ง
ถกูตอ้ง

รอ้ยละ 84.52 กรมควบคมุมลพษิ
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

1.7 ความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายตามแผนปฏริปูประเทศ ด าเนนิการไดด้กีวา่แผน 1 ฉบับ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1.8 คา่เฉลีย่รายปีของปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
1.8.1 ในพืน้ที ่9 จังหวัดภาคเหนอื
1.8.2 ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล

จ านวนจังหวดัทีม่ผีลการด าเนนิงานดกีวา่หรอืเทา่กับผลการด าเนนิงาน ปี 63 
จ านวน 6 จังหวดั
จ านวนจังหวดัทีม่ผีลการด าเนนิงานดกีวา่หรอืเทา่กับผลการด าเนนิงาน ปี 63 
จ านวน 2 จังหวดั

กรมควบคมุมลพษิ

1.9 คณุภาพน ้าของแมน่ ้าในพืน้ทีเ่ป้าหมายอยูใ่นเกณฑด์เีพิม่ขึน้ 55 แหลง่น ้า  กรมควบคมุมลพษิ

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

บรรลเุป้าหมาย 6 ตวัชีว้ดั บรรลเุป้าหมาย 7 ตวัชีว้ดั บรรลเุป้าหมาย 8 ตวัชีว้ดั
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
พรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะห์
หรอืสรา้งนวัตกรรมขอ้มลูได ้

เงือ่นไข

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ 
หากสว่นราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

• เลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ

• จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิ
หลกัทีเ่ลอืก โดยตอ้งเป็นกระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนในระดบัสงู

• จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลกั (Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

• จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)

• จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูทีจั่ดท า สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุลกัษณะแบบ
เปิดที ่สพร. ก าหนด

4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผย

ขอ้มลูภาครฐั (Open Data)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั

กระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มลู 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้ง

ตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลู
ในกระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ

ชดุขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลู สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู 

2) ก าหนดใหส้ว่นราชการมรีะบบบัญชขีอ้มูล พรอ้มมขีอ้มูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มูลเพื่อเผยแพร่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

รัฐบาลดจิทิัลวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชขีอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดังกลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรฐั

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นส่วนทีบั่งคับตอ้งท าการอธบิาย
ขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้
หลากหลายซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ

ตัวชีว้ัดใหม่

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สรปุภารกจิของส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ภารกจิและกระบวนการท างานของ สป.ทส.
(ภารกจิดา้นอ านวยการ)

เสนอความเห็นและค าแนะน าในการ
ก าหนดนโยบาย  เ ป้ าหมาย  แล ะ
ผลสมัฤทธิข์องงานในกระทรวง 

ภารกจิดา้นนโยบาย1

ประสานการปฏบิตังิาน รวมท ัง้ก ากบั
เร่งรดั ต ิดตาม และประเมินผลการ
ปฏบิตัริาชการและด าเนนิการเรือ่งราว
ร้อ งทุ กข์ของหน่ ว ยง านในส ังก ัด
กระทรวง

ภารกจิดา้นประสานการปฏบิตังิาน2
ด าเนินการรวมท ัง้ประสานงานและ
สนบัสนุนการด าเนนิการในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัพืน้ที ่

ภารกจิดา้นการก ากบัดแูล
3

การจดัสรรและบรหิารทรพัยากรของ
กระทรวง เพื่อให้เก ิดการประหยดั 
คุม้คา่ และสมประโยชน ์ 
-จดัสรรและบรหิารทรพัยากรกระทรวง 
ดา้นบุคลากร งบประมาณ และพสัดุ

ภารกจิดา้นการจดัสรรและบรหิาร
ทรพัยากร

4 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร และระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
เพือ่ใชใ้นการบรหิารงานและการบรกิาร
ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวง

-พฒันาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
และระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท ัง้ให้
ค าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรมการใช้

คอมพวิเตอรแ์ละการใชโ้ปรแกรม

ภารกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
5

- เรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณของ
หนว่ยงานในสงักดั ทส.
-ตดิตามและประเมนิผลตวัชีว้ดัตาม
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ  
- เร่งรดัตดิตามผลการด าเนินงาน
เรือ่งรอ้งเรยีน  
- ติดต าม เกี่ย ว ก ับ ก า ร ร ับ เ รื่ อ ง
รอ้งเรยีนการทจุรติ  
- การด าเนนิการเรือ่งรอ้งทกุข ์
- เรง่รดัตดิตามการเบกิจา่ย
งบประมาณ 
- ด า เนินการจ ัดซื้อ จ ัดจ้า งขอ ง 
สป.ทส. ทีม่วีงเงนิเกนิ 10 ลา้นบาท 
- ปร ะ สานข้อ มู ล กฎหม ายขอ ง 
หนว่ยงานในสงักดั ทส.
- ตดิตามการด าเนนิงานตามภารกจิ/
ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 

- เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแกป่ลดักระทรวง
เกีย่วกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการ
ภายในส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
- ศ ึกษา ว ิเคราะห์ และจดัท าข้อมูล เพื่อ
เสนอแนะในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
และผลสมัฤทธิข์องงานในกระทรวง และเพือ่
ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ รวมท ัง้จดัท าและประสานการ
ปฏบิตังิานตามยทุธศาสตรข์องกระทรวง 
- ก าหนดนโยบาย ท่าท ีและแนวทางความ
ร่วมมอืกบัต่างประเทศ และองคก์รระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- ประสานการตรวจราชการกบัหน่วยรบั
ตรวจ และจดัท าขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตรวจราชการเพื่อสน ับสนุนการตรวจ
ราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง  

2



3

ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย
(ถา้ม)ี

ชุดขอ้มลู

ประสานการปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั

ตดิตาม และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราวรอ้ง

ทกุขข์องหนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

- เรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ

ของหน่วยงาน

ในสงักัด ทส.

หน่วยงานรับผดิชอบ: กยผ.

- มาตรการเรง่รัดการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

- แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ผลการเบกิจา่ยงบประมาณของหน่วยงานในสงักัด ทส.

ตามระบบ GFMIS ของกรมบัญชกีลาง

ประสานการปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั

ตดิตาม และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราวรอ้ง

ทกุขข์องหนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

- ตดิตามและประเมนิผลตัวชีว้ดั

ตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 

หน่วยงานรับผดิชอบ: กพร.ทส.

- ผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ

สป.ทส.

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาติ
ภายในเดอืนมนีาคม 2564

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50)
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เป้าหมายข ัน้ตน้ (50)

ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย
(ถา้ม)ี

ชุดขอ้มลู

ประสานการปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั 

ตดิตาม และ

ประเมนิผลการปฏบิตั ิ

ราชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราว

รอ้งทกุขข์อง

หนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

-เรง่รัดตดิตามผลการด าเนนิงาน

เรือ่งรอ้งเรยีน 

หน่วยงานรับผดิชอบ: กตร.
หมายเหต ุการตดิตามผลการด าเนนิงาน

เรือ่งรอ้งเรยีนของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

- ตดิตามเกีย่วกับการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ 

หน่วยงานรับผดิชอบ: ศปท.

- สถติเิรือ่งรอ้งเรยีนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ ประจ าปี

- จ านวนชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

- ขอ้มลูสถานะ การด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติประพฤตมิชิอบ หน่วยงานสงักัด ทส.

(มชีัน้ความลับ)

- ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ ประจ าปี

ประสานการปฏบิตังิาน 

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั

ตดิตาม และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราวรอ้ง

ทกุขข์องหนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

- การด าเนนิการเรือ่งรอ้งทกุข ์

หน่วยงานรับผดิชอบ: (กกล. สว่น

วนัิย)

- สถติผิลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งทกุข์

ทีไ่ดรั้บการพจิารณาและแจง้ผลภายในระยะเวลา

ทีก่ฎหมายก าหนด

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาติ
ภายในเดอืนมนีาคม 2564

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ตอ่)
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย
(ถา้ม)ี

ชุดขอ้มลู

ประสานการปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั

ตดิตาม และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราวรอ้ง

ทกุขข์องหนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

- เรง่รัด ตดิตามการเบกิจา่ย

งบประมาณ

หน่วยงานรับผดิชอบ :กกล.

- ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งของ 

สป.ทส. ทีม่วีงเงนิเกนิ 10 ลา้น

บาท

หน่วยงานรับผดิชอบ :กกล.

- ขอ้มลูงบประมาณรายจา่ย (กยผ.)

- ขอ้มลูงบประมาณ  แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

- ขอ้มลูงบประมาณแผนงานพืน้ฐาน เฉพาะคา่

สาธารณูปโภค และคา่เชา่ทรัพยส์นิ  

- เอกสารใบส าคัญขอเบกิเงนิของหน่วยงานใน

สว่นกลาง

- ขอ้มลูการโอนเงนิงบประมาณ (กรมบัญชกีลาง)

- ขอ้มลูผลเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS

- ผลการจัดซือ้จัดจา้งทีม่วีงเงนิเกนิ 10 ลา้นบาท 

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ตอ่)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50)

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาติ
ภายในเดอืนมนีาคม 2564
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย
(ถา้ม)ี

ชุดขอ้มลู

ประสานการปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั

ตดิตาม และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราวรอ้ง

ทกุขข์องหนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

-ประสานขอ้มลูกฎหมายของ

หน่วยงานในสงักัด ทส.

หน่วยงานรับผดิชอบ: กกม.

- ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑท์ีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ 

ประสานการปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ก ากบั เรง่รดั

ตดิตาม และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและ

ด าเนนิการเร ือ่งราวรอ้ง

ทกุขข์องหนว่ยงาน

ในสงักดักระทรวง

เรง่รัด ตดิตาม ประเมนิผล

การด าเนนิการ

- ตดิตามการด าเนนิงาน

ตามภารกจิ/ความรว่มมอืกับ

ตา่งประเทศ  

หน่วยงานรับผดิชอบ: กตป.

ผลการด าเนนิงานอาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย  

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ตอ่)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50)

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาติ
ภายในเดอืนมนีาคม 2564



4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผน

เชงิยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - 380 403.20

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

370.00
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที 3:

351-399 คะแนน)

403.20
(คะแนนปี 63)

411.26
(คะแนนปี 63 +2%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ุข
ของประชาชน

เงือ่นไข

- ใชเ้กณฑแ์บบที ่3 ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยใชค้ะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอน  
ท ี1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นฐานการเลอืกเกณฑ ์(สป.ทส.ได ้403.20 คะแนน) 

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

(15)

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัคร

เบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป 

จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการ

พัฒนาองคก์ารสูร่ะบบราชการ 4.0 

(Application Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิใน

ขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

เพือ่ยนืยันผลการตรวจ Application Report

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14



พัฒนาระบบราชการ เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE


