
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
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ล ำดบั ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั 
5 องคป์ระกอบ

ควำมเชือ่มโยงกบัยทุธศำสตรช์ำต ิ/
แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ/ แผน 12 / 

นโยบำยรฐับำล น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

1 2 3 4 5
แผนแมบ่ท

ฯ
แผนฯ 12

นโยบำย
รฐับำล

อืน่ ๆ
(โปรดระบ)ุ

1 ควำมส ำเร็จของกำร
ขบัเคลื่อนเพื่อกำร
จ ัดกำรทร ัพยำกร 
ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ
สิง่แวดลอ้ม

       

ดำ้นที ่10 และ
11

- แผนปฏริปู
- แผนปฏบัิตริำชกำร 
กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม
- แผนปฏบัิต ิรำชกำร 
สป ทส.

40

2 กำรอำ่นภำพถำ่ยทำง
อำกำศ เพื่อ แก้ไ ข
ปญัหำขอ้พพิำท 



ยทุธศำสตรท์ี่ 5
สรำ้งกำรเตบิโต
บนคณุภำพชวีติที่
เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม

ยทุธศำสตรท์ี ่4
กำรเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้มเพือ่กำรพัฒนำ

อยำ่งย่ังยนื

ยทุธศำสตรท์ี่ 4 
ปรับเปลีย่น

ภำครัฐสูก่ำรเป็น
รัฐบำลดจิทิัล

กำรสรำ้งกำรเตบิโต
อยำ่งย่ังยนื

บนสังคมเศรษฐกจิสี

เขยีว (ดำ้นทรัพยำกร
ทำงบก/

ดำ้นทรัพยำกรธรณี/ดำ้น
ควำมหลำกหลำยทำง

ชวีภำพ)

15

3 ควำมส ำเร็จของกำร
จดัท ำ Big Data 
ดำ้นทรพัยำกร 
ธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม   

ยทุธศำสตรท์ี่ 6
กำรปรับสมดลุ
และพัฒนำระบบ
กำรบรหิำรจัดกำร

ภำครัฐ

ยทุธศำสตรท์ี ่5
กำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง
แหง่ชำตเิพือ่กำรพัฒนำ
ประเทศสูค่วำมมั่งค่ังและ

ย่ังยนื
ยทุธศำตรท์ ี ่6

กำรบรหิำรจัดกำรในภำครัฐ
กำรป้องกันกำรทจุรติ

ประพฤตมิชิอบและธรรมำภิ
บำลในสังคมไทย

ยทุธศำสตรท์ี่ 4 
ปรับเปลีย่น

ภำครัฐสูก่ำรเป็น
รัฐบำลดจิทิัล

กำรจัดกำรมลพษิ
ทีม่ผีลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มและ

สำรเคมใีนภำคเกษตร
ทัง้ระบบ ใหเ้ป็น ไป
ตำมมำตรฐำนสำกล
และคำ่มำตรฐำนสำกล

(ดำ้นสิง่แวดลอ้ม)

20

4 ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนนิกำรตำม
แผนกำรจดัท ำขอ้เสนอ
กำรเปลีย่นแปลงใน
ระยะ 3 ปี 
(2562 – 2564)

    - แผนปฏริปู
- แผนปฏบัิตริำชกำร 
กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม
- แผนปฏบัิต ิรำชกำร 
สป ทส.

25

รวม 100

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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1. ควำมส ำเร็จของกำรขบัเคลือ่นเพือ่กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

ค ำอธบิำย

• เป็นกำรวดัควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยยทุธศำสตรก์ ำกบัและกำรขบัเคลือ่นกำรท ำงำนของสว่นรำชกำรในสงักดักระทรวง โดยก ำหนดเป็นตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของกำรบรูณำ
กำรเพือ่กำรขบัเคลือ่นกำรท ำงำนของสว่นรำชกำร โดยวดัผลโดยใชค้ะแนนเฉลีย่ของทกุตวัชีว้ดั หรอื ตวัชีว้ดัทีผ่ำ่นเป้ำหมำยมำตรฐำน เป็นตน้

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่
น ำ้หนกั
40

ชือ่ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั

ดำ้นทรัพยำกร
ป่ำไม+้ธรณี

1.1 จ ำนวนพืน้ทีป่่ำ-ส ำรวจจำกภำพถำ่ยดำวเทยีม (ไร)่ 102.49 ลำ้นไร่ กรมป่ำไม ้
กรมอทุยำนแหง่ชำต ิสตัวป่์ำ และพนัธุพ์ชื 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

1.2 ควำมส ำเร็จของกำรจัดตัง้อทุยำนธรณีของประเทศ - คณะกรรมกำรฯ ประกำศรับรองอทุยำนธรณีระดับ
ประเทศ 1 แหง่

- อทุยำนธรณีประเทศไทย 1 แหง่ ไดรั้บกำรตอบรับเขำ้สู่

กำรตรวจประเมนิทำงวชิำกำรและภำคสนำมของผู ้
ประเมนิจำกยเูนสโก

กรมทรัพยำกรธรณี

ดำ้นทรัพยำกร
น ้ำ

1.3 จ ำนวนแหลง่น ้ำทีไ่ดร้ับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูพัฒนำเพือ่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ ในพืน้ทีน่อกเขตชลประทำน 

53 แหง่ + ปรมิำณน ้ำ และครัวเรอืนไดร้ับประโยชนร์อ้ยละ 
100 ของเป้ำหมำย  

กรมทรัพยำกรน ้ำ

1.4 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำแหลง่น ้ำบำดำล 793 แหง่ ปรมิำณน ้ำ พืน้ทีเ่กษตรกรรม และครัวเรอืนไดร้ับ
ประโยชนร์อ้ยละ 100

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 1.5 รอ้ยละของหน่วยงำนทีบ่รรลเุป้ำหมำยตำมมำตรกำรลดและ
คัดแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงำนภำครัฐ

หน่วยงำนภำครัฐผำ่นเกณฑ์ รอ้ยละ 100 กรมควบคมุมลพษิ
กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม

1.6 กำรประเมนิผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกในภำคพลังงำนและ
คมนำคมขนสง่

53.00 MtCO2eq (ทีม่ำ: รวมผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกจำก 
8 มำตรกำรหลักทีร่ำยงำนในรำยงำนกำรตดิตำมประเมนิผล
กำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกจำกมำตรกำรภำคพลังงำน)

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

1.7 คำ่เฉลีย่รำยปีของปรมิำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5 
1.7.1 ในพืน้ที ่9 จังหวัดภำคเหนอื
1.7.2 ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล

จ ำนวนจังหวัดทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิขัน้ตน้ 7 จังหวัด
จ ำนวนจังหวัดทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิขัน้ตน้ 3 จังหวัด

กรมควบคมุมลพษิ

1.8 คณุภำพน ้ำของแมน่ ้ำในพืน้ทีเ่ป้ำหมำยอยูใ่นเกณฑด์เีพิม่ขึน้ 56 แหลง่ กรมควบคมุมลพษิ

เง ือ่นไข

- ใหพ้จิำรณำขอ้มลูพืน้ฐำน แผนรำยงำน/Roadmap 
(2563 - 2567) ในรำยละเอยีดของสว่นรำชกำรทีรั่บผดิชอบ

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

บรรลเุป้ำหมำย 5 ตวัชีว้ดั บรรลเุป้ำหมำย 6 ตวัชีว้ดั บรรลเุป้ำหมำย 7 ตวัชีว้ดั
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1.1 จ ำนวนพืน้ทีป่่ำไมส้ ำรวจจำกภำพถำ่ยดำวเทยีม (ไร)่        

ค ำอธบิำย

• พจิำรณำจำกพืน้ทีป่่ำไมข้องประเทศในควำมรับผดิชอบของกรมป่ำไม ้กรมอทุยำนแหง่ชำต ิสตัวป่์ำ และพันธุพ์ชื และกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 
• นยิำมพืน้ทีป่่ำไมท้ีใ่ชส้ ำหรับกำรแปลตคีวำมภำพถำ่ยดำวเทยีม เพือ่จัดท ำขอ้มลูสภำพพืน้ทีป่่ำไม ้หมำยถงึ พืน้ทีป่กคลมุของพชืพรรณทีส่ำมำรถจ ำแนกไดว้ำ่

เป็นไมย้นืตน้ปกคลมุเป็นผนืตอ่เนื่องขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 3.125 ไร ่และหมำยรวมถงึทุง่หญำ้และลำนหนิทีม่อียูต่ำมธรรมชำตทิีป่รำกฏลอ้มรอบดว้ยพืน้ทีท่ีจ่ ำแนก
ไดว้ำ่เป็นพืน้ทีป่่ำไม ้โดยไมร่วมถงึสวนยคูำลปิตัส หรอืพืน้ทีท่ีม่ตีน้ไม ้แตป่ระเมนิไดว้ำ่ผลผลติหลักของกำรด ำเนนิกำรไมใ่ชเ่นื้อไม ้ไดแ้ก ่พืน้ทีว่นเกษตร สวน
ผลไม ้สวนยำงพำรำ และสวนปำลม์

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน 102.29 ลำ้นไร่ 102.24 ลำ้นไร่ 102.17 ลำ้นไร่ 102.16 ลำ้นไร่ 102.49 ลำ้นไร่

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมป่ำไม ้กรมอทุยำนแหง่ชำตฯิ กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

• ขอ้มลูพืน้ทีป่่ำไมปั้จจุบันทีเ่ป็นมำตรฐำนและถกูตอ้งตำมหลักวชิำกำร
• รองรับและสนับสนุนกำรจัดท ำนโยบำยในกำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2567) (ถำ้ม)ี

ปีงบประมำณ 2563 2564 2565 2566 2567

คำ่เป้ำหมำย 102.49 ลำ้นไร่ 102.49 ลำ้นไร่ 102.49 ลำ้นไร่ 102.49 ลำ้นไร่ 102.49 ลำ้นไร่

เง ือ่นไข

• น ำผลกำรด ำเนนิงำนฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   มำใชใ้นกำรประเมนิของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

102.16 ลำ้นไร่
(ผลงำนปี 61)

102.49 ลำ้นไร่
(ผลงำนปี 62)

มำกกวำ่ 102.49 ลำ้นไร่
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ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน
ระดบัประเทศ (แหง่)

ระดบัโลก (แหง่) 1 แหง่ (สตลู)
-

1 แหง่ (โครำช)
1 แหง่ (สตลู)

1 แหง่ (ผำชนั)
-

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมทรพัยำกรธรณี

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

• แหลง่อนุรักษ์ธรณีวทิยำ มรดกธรณีและมรดกของชำตดิำ้นอืน่ๆ ในพืน้ทีอ่ทุยำนธรณี ไดร้ับกำร
อนุรักษ์อยำ่งยั่งยนื ผำ่นกลไกของอทุยำนธรณี 

• ชมุชนทอ้งถิน่ไดร้ับกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนืทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม กำรศกึษำ และทรัพยำกร อกีทัง้
ประชำชนในพืน้ทีม่คีวำมภำคภมูใิจในทรพัยำกรและน ำมำใชป้ระโยชน์

• ประเทศไทยมชีือ่เสยีงในกำรมอีทุยำนธรณีโลกของยเูนสโก และสำมำรถเป็นเจำ้ภำพในกำร
จัดกำรประชมุระดบันำนำชำตใินพืน้ทีอ่ทุยำนธรณีโลกของยเูนสโกในประเทศไทย

แผนระยะยำว / Roadmap

ปีงบประมำณ 2563 2564 2565 2566 2567

คำ่เป้ำหมำย
ระดบัทอ้งถิน่ (แหง่)
ระดบัประเทศ (แหง่)

ระดบัโลก (แหง่)
เจำ้ภำพกำรประชุมเครอืขำ่ย

อุทยำนธรณีนำนำชำติ

-
1 แหง่ 
-
-

1 แหง่
-

1 แหง่
1 ครัง้

1 แหง่
1 แหง่
-
-

1 แหง่
-
-
-

1 แหง่
1 แหง่
1 แหง่
-

เง ือ่นไข

- กำรทีอ่ทุยำนธรณีประเทศไทย จะสำมำรถสง่เอกสำรใบสมคัรไปยงัยเูนสโกและสำมำรถเขำ้สูก่ำรประเมนิทำง
วชิำกำรและภำคสนำมของผูป้ระเมนิจำกยเูนสโก ตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรใีนกำรประเมนิเป็น
อทุยำนธรณีโลกของยเูนสโก
- กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรแหง่ชำตวิำ่ดว้ยอทุยำนธรณี (Thailand Geopark Committee) ตอ้งไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
- กำรจัดกำรประชมุระดบันำนำชำตขิอง APGN จะตอ้งรว่มจัดกบัจังหวดัสตลู อทุยำนธรณีโลกสตลู และ
หน่วยงำนตำ่งๆ และจะตอ้งไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ และสนับสนุนจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน(75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- อทุยำนธรณีทอ้งถิน่มคีวำมพรอ้มในกำรประเมนิเป็น
ระดับประเทศและสง่หนังสอืแสดงควำมจ ำนงและ
เอกสำรกำรสมัครตอ่คณะกรรมกำรฯ ผำ่นกรม
ทรัพยำกรธรณี อยำ่งนอ้ย 1 แหง่

- อทุยำนธรณีทอ้งถิน่อยำ่งนอ้ย 1 แหง่ ไดร้ับกำรตรวจประเมนิทำง
วชิำกำรและภำคสนำม และคณะกรรมกำรฯ รับรองใหเ้ป็นอทุยำนธรณี
ระดับประเทศไทย
- กำรจัดตัง้เครอืขำ่ยอทุยำนธรณีของประเทศไทย (Thailand 
Geopark Network) ไดส้ ำเร็จ

- อทุยำนธรณีประเทศไทย 1 แหง่ ไดรั้บกำรตอบรับเขำ้สูก่ำร
ตรวจประเมนิทำงวชิำกำรและภำคสนำมของผูป้ระเมนิจำก
ยเูนสโก
- มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรแหง่ชำตวิำ่ดว้ยอทุยำนธรณี
(Thailand Geopark Committee)

5

1.2 ควำมส ำเร็จของกำรจดัต ัง้อทุยำนธรณีของประเทศ (แหง่) 

ค ำอธบิำย

ขอบเขตกำรประเมนิ
ประเมนิผลกำรด ำเนนิกำรสนับสนุนและผลักดันใหม้กีำรจัดตัง้อทุยำนธรณีระดับประเทศ และระดับโลก ขึน้ในประเทศไทย ภำยใตก้ลไกกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรอนุรักษ์แหลง่
ธรณีวทิยำและจัดตัง้อทุยำนธรณี อนุกรรมกำรภำยใตค้ณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรอนุรักษ์ฯ คณะกรรมกำรอืน่ หรอืหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรประชมุระดับนำนำชำตใินอทุยำนธรณีโลก ดังนี้
▪ กำรเตรยีมกำรส ำหรับกำรตัง้อทุยำนธรณีทอ้งถิน่แหง่ใหม่
▪ กำรเตรยีมพรอ้มของอทุยำนธรณีทอ้งถิน่ทีส่มัครเขำ้รับกำรประเมนิเพือ่รับรองใหเ้ป็นอทุยำนธรณีประเทศไทย และกำรประเมนิทำงวชิำกำรและภำคสนำมของอทุยำนธรณีทอ้งถิน่ทีส่มัคร
▪ กำรเตรยีมควำมพรอ้มของอทุยำนธรณีประเทศไทยทีส่มัครเขำ้รับกำรประเมนิเพือ่รับรองใหเ้ป็นอทุยำนธรณีโลกของยเูนสโก
▪ กำรจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนกำรจัดตัง้อทุยำนธรณีในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภำพและควำมพรอ้ม
▪ กำรเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่กำรจัดกำรประชมุเครอืขำ่ยอทุยำนธรณีโลกของยเูนสโกในภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิคทีจ่ะจัดขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ทีอ่ทุยำนธรณีโลกสตลู



1.3 จ ำนวนแหลง่น ำ้ท ีไ่ดร้บักำรอนรุกัษ ์ฟ้ืนฟ ูพฒันำเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรใชน้ ำ้
ในพืน้ทีน่อกเขตชลประทำน (หนว่ยนบั : แหง่)

ค ำอธบิำย

นยิำม : กำรด ำเนนิงำนพัฒนำ เพิม่ประสทิธภิำพ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูหลง่น ้ำ และเชือ่มโยงวำงระบบเครอืขำ่ย/ลุม่น ้ำ นอกเขตชลประทำน โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เป้ำหมำย จ ำนวน  53  แหง่ โดยครัวเรอืนไดรั้บประโยชน ์หมำยถงึ จ ำนวนครัวเรอืนทีจ่ะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ำกแหลง่น ้ำทีพั่ฒนำขึน้ และปรมิำณน ้ำเพิม่ขึน้ หมำยถงึ
จ ำนวนปรมิำณน ้ำทีส่ำมำรถกักเก็บในแหลง่น ้ำทีพั่ฒนำขึน้
ขอบเขตกำรประเมนิ : พจิำรณำจำกจ ำนวนโครงกำรทีข่ ึน้ทะเบยีนแหลง่น ้ำไดแ้ลว้เสร็จ / สง่มอบใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แลว้เสร็จ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สตูรค ำนวณ : รอ้ยละจ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนนิกำรแลว้เสร็จเทยีบกบัจ ำนวนโครงกำรตำมเป้ำหมำย
วธิกีำรเก็บขอ้มลู : เก็บขอ้มลูเป็นรำยโครงกำรทีแ่ลว้เสร็จ

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน 553 351 504 295 272

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- กำรตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำในพืน้ทีน่อก
เขตชลประทำน

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2567) 

ปีงบประมำณ 2563 2564 2565 2566-2570

คำ่เป้ำหมำย 53 177 162 1,921

เง ือ่นไข

- ปรับลดเป้ำหมำยของจ ำนวนแหง่จะด ำเนนิกำรในกรณีดังตอ่ไปนี ้(1) กรณีตดิปัญหำ อปุสรรค จ ำเป็นตอ้งยกเลกิโครงกำร
หรอืโอนเปลีย่นแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย (2) กรณีเกดิภัยพบัิต ิ(3) กลุม่ผูร้ับบรกิำรไมม่คีวำมพรอ้ม
(4) กรณีตอ้งบอกเลกิสัญญำทีไ่มใ่ชเ่หตจุำกขอ้บกพรอ่งของสว่นรำชกำร (5) กรณโีครงกำรไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรไดแ้ลว้
เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ใหป้ระเมนิผลตำมแผนทีร่ะบใุนสัญญำ

- จ ำนวนโครงกำรทีข่ ึน้ทะเบยีนแหลง่น ้ำทีด่ ำเนนิกำรแลว้เสร็จ รวมถงึกำรใชง้บเหลอืจ่ำยปีทีป่ระเมนิและปีกอ่นหนำ้ 1 ปี
หรอืงบกลำง โดยไมน่ ำมำนับซ ้ำในปีตอ่ไป

- ปรับลดคำ่เป้ำหมำยตำมจ ำนวนเป้ำหมำยทีก่ ำหนดตำม พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ถำ้มโีครงกำรทีเ่พิม่จำกเงนิ
เหลอืจ่ำย จะตอ้งแจง้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทัง้หมดลว่งหนำ้หรอืตัง้แตต่น้

ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน(75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

53 แหง่ 53 แหง่
+ ปรมิำณน ำ้ และครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์

รอ้ยละ 80 ของเป้ำหมำย

53 แหง่
+ ปรมิำณน ำ้ และครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์

รอ้ยละ 100 ของเป้ำหมำย
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หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมทรพัยำกรน ำ้



1.4 ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำแหลง่น ำ้

กำรด ำเนนิงำนพัฒนำ เพิม่ประสทิธภิำพ อนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหลง่น ้ำ ระบบกระจำยน ้ำนอกเขตชลประทำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
พจิำรณำจำกโครงกำรพัฒนำน ้ำบำดำลเพือ่กำรเกษตร เป้ำหมำย 793 แหง่ ดังนี้

1. กอ่สรำ้งระบบกระจำยน ้ำบำดำลเพือ่กำรเกษตร 100 ไร ่จ ำนวน 7 แหง่
2. กอ่สรำ้งระบบกระจำยน ้ำบำดำลเพือ่กำรเกษตรดว้ยพลงังำนแสงอำทติย ์จ ำนวน 62 แหง่
3. พัฒนำน ้ำบำดำลเพือ่สง่เสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ ่จ ำนวน 7 แหง่
4. พัฒนำน ้ำบำดำลชมุชนเพือ่กำรเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทำน จ ำนวน 104 แหง่
5. จัดหำแหลง่น ้ำบำดำลเพือ่กำรเกษตรระบบไฟฟ้ำ จ ำนวน 352 แหง่
6. จัดหำแหลง่น ้ำบำดำลเพือ่กำรเกษตรระบบพลงังำนแสงอำทติย ์จ ำนวน 261 แหง่

ครัวเรอืนไดรั้บประโยชน ์จ ำนวน 5,502 ครัวเรอืน ปรมิำณน ้ำ 24,047,600 ลบ.ม. พืน้ทีเ่กษตรกรรมมแีหลง่น ้ำบำดำลเพิม่ขึน้ 46,200 ไร่

ค ำอธบิำย

ขอ้มลูพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล 1,968 1,278 3,305 2,830 1,812

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ประโยชนท์ีค่ำดวำ่ประชำชนจะไดร้บั

- มแีหลง่น ้ำเพือ่กำรเกษตรเพิม่
มำกขึน้ และสำมำรถแกไ้ข
ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำเพือ่กำร
เพำะปลกูในชว่งฤดแูลง้ได ้

หมำยเหต ุ: ปรมิำณ
น ้ำบำดำล พจิำรณำ
จำกรำยงำนกำรเจำะ
ปรมิำณน ้ำจะก ำหนด
เป็นลกูบำศกเ์มตร
ตอ่ชัว่โมงและ
สำมำรถค ำนวณเป็น
วันและรำยปี

กจิกรรม
จ ำนวน

(แหง่)
จ ำนวนครวัเรอืน

ปรมิำณน ำ้

ลบ.ม./ปี

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

(ไร)่

1. กอ่สรำ้งระบบกระจำยน ำ้บำดำลเพือ่กำรเกษตร 100 ไร ่ 7 70 817,000 700

2. กอ่สรำ้งระบบกระจำยน ำ้บำดำลเพือ่กำรเกษตรดว้ยพลงังำนแสงอำทติย ์ 62 496 1,339,000 4,960

3. พฒันำน ำ้บำดำลเพือ่สง่เสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ ่ 7 608 2,462,400 4,560

4. พฒันำน ำ้บำดำลชุมชนเพือ่กำรเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทำน 104 832 3,369,600 6,240

5. จดัหำแหลง่น ำ้บำดำลเพือ่กำรเกษตรระบบไฟฟ้ำ 352 1,408 7,603,200 14,080

6. จดัหำแหลง่น ำ้บำดำลเพือ่กำรเกษตรระบบพลงังำนแสงอำทติย ์ 261 2,088 8,456,400 15,660

รวมท ัง้ส ิน้ 793 5,502 24,047,600 46,200

ตัวชีว้ัดเดมิ

เงือ่นไข

- แผนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งหำแหลง่ขดุเจำะส ำรอง จำกกรณี
อทุธรณ์เดมิ เชน่ เมือ่ขดุเจำะแลว้ ปรมิำณน ้ำไมเ่พยีงพอ หรอืไมพ่บชัน้น ้ำ
กลุม่ผูร้ับบรกิำรไมม่คีวำมพรอ้ม และไมป่ระสงคข์อรับโครงกำร 
มกีำรด ำเนนิงำนจำกหน่วยงำนอืน่แลว้

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน(75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

793 แหง่
793 แหง่

ปรมิำณน ำ้ พืน้ท ีเ่กษตรกรรม และ
ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์ รอ้ยละ 80

793 แหง่
ปรมิำณน ำ้ พืน้ท ีเ่กษตรกรรมและ

ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์ รอ้ยละ 100
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หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมทรพัยำกรน ำ้บำดำล



1.5 รอ้ยละของหนว่ยงำนทีบ่รรลเุป้ำหมำยตำมมำตรกำรลดและคดัแยกขยะมลูฝอยของหนว่ยงำนภำครฐั

ค ำอธบิำย

• กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มเห็นควำมส ำคัญและตระหนักถงึปัญหำมลพษิสิง่แวดลอ้มที่เกดิจำกขยะพลำสตกิ กระทรวงฯ จงึจัดท ำ
โครงกำร “ท ำควำมดดีว้ยหัวใจ ลดภยัสิง่แวดลอ้ม” เพือ่เป็นกำรบรูณำกำรระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชน ในกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำขยะพลำสตกิ
ของประเทศใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิผลอยำ่งเป็นรปูธรรม 
• มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ เป็นหนึง่ใน 5 กจิกรรม ภำยใตโ้ครงกำร “ท ำควำมดดีว้ยหัวใจ ลดภยัสิง่แวดลอ้ม” ทีค่ณะรัฐมนตรี
มมีตเิห็นชอบ ในครำวกำรประชมุคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่17 กรกฎำคม 2561 ใหทุ้กหน่วยงำนภำครัฐมกีำรด ำเนนิกจิกรรมทีส่ง่เสรมิสนับสนุนกำรลด และคัด
แยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน เพือ่ใหก้ำรจัดกำรขยะมลูฝอยมปีระสทิธภิำพและง่ำยต่อกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ ประกอบกับคณะกรรมกำรขับเคลือ่นกำรปฏริูป
ประเทศในครำวกำรประชมุ ครัง้ที ่4/2561 เมือ่วันที ่25 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตเิห็นชอบโครงกำรลดขยะพลำสตกิและกล่องโฟมในสถำนทีร่ำชกำรเป็นหนึง่
ในโครงกำร Quick Win ทีต่อ้งขบัเคลือ่นใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมโดยเร็วภำยใตแ้ผนกำรปฏริปูประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
• เกณฑก์ำรใหค้ะแนน รอบ 12 เดอืน

1) ขยะมลูฝอย ลดลงรอ้ยละ 10
2) ถงุพลำสตกิหหูิว้ ลดลงรอ้ยละ 30
3) แกว้พลำสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ ลดลงรอ้ยละ 30
4) โฟมบรรจอุำหำร ลดลงรอ้ยละ 100

• ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย (ก ำหนดเป็นตัวชีว้ัดประเมนิผูบ้รหิำร) คอื หัวหนำ้สว่นรำชกำร 150 สว่นรำชกำร และ ผูว้ำ่รำชกำร 76 จังหวัด รวม 226

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมควบคมุมลพษิ 

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- ขยะมลูฝอยของหน่วยงำนภำครัฐไดรั้บกำร
จัดกำรอยำ่งถกูตอ้ง

เงือ่นไข
•  หน่วยงำนภำครัฐผำ่นเกณฑ ์หมำยถงึ หน่วยงำน
ภำครัฐผำ่นเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ครบทัง้ 4 ขอ้ 
ไดแ้ก ่
1) ขยะมลูฝอย ลดลงรอ้ยละ 10
2) ถงุพลำสตกิหหูิว้ ลดลงรอ้ยละ 30
3) แกว้พลำสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ ลดลงรอ้ยละ 30
4) โฟมบรรจอุำหำร ลดลงรอ้ยละ 100

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน - - 36.84

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน(75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

หน่วยงำนภำครัฐผำ่นเกณฑ์
รอ้ยละ 36.84
(ผลงำนปี 2562)

หน่วยงำนภำครัฐผำ่นเกณฑ์
รอ้ยละ 68.42

(คำ่กลำงระหวำ่งขัน้ตน้และขัน้สงู)

หน่วยงำนภำครัฐผำ่นเกณฑ์
รอ้ยละ 100
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1.6 กำรประเมนิผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกในภำคพลงังำนและคมนำคมขนสง่

ค ำอธบิำย

• หลักกำรค ำนวณกำรประเมนิผลกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกในภำคพลังงำน ไดค้ำดกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในประเทศไทย โดยใชปี้ พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) เป็นปีฐำน มกีำร
ปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก 186 MtCO2eq และคำดกำรณ์ วำ่จะเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็น 367 MtCO2eq ในกรณีปกต ิ(Business as Usual: BAU) 

BAU : Business as usual [กรณีฐำนทีใ่ชป้ระมำณกำรกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกในอนำคตในกรณีทีม่นุษยด์ ำเนนิกจิกรรมตำมปกตโิดยไมม่กีจิกรรมกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกใดๆ เพิม่เตมิ      
เลย] เทำ่กับปรมิำณกำรปลอ่ย GHG จำกกำรเผำไหมเ้ชือ้เพลงิในปี 2020 = 367 MtCO2eq

MtCO2eq = ลำ้นตันคำรบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทำ่
• แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู - รำยงำนกำรตดิตำมประเมนิผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกจำกมำตรกำรภำคพลังงำน ของกระทรวงพลังงำน

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2556
ลดได ้14.34 

MtCO2eq (4%)

ปี 2557
ลดได ้37.47 

MtCO2eq (10%)

ปี 2558
ลดได ้40.14 

MtCO2eq (11%)

ปี 2559
ลดได ้45.68 

MtCO2eq (12%)

ปี 2560
ลดได ้51.72

MtCO2eq (14.09%)

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- กำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกลดลง คณุภำพสิง่แวดลอ้มดขีึน้

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2567)

ปีงบประมำณ 2563 2564 2565 2566 2567

คำ่เป้ำหมำย
ปี 2561

51 MtCO2eq
ปี 2562

53 MtCO2eq
ปี 2563

55 MtCO2eq
ปี 2564

64 MtCO2eq
ปี 2565

71 MtCO2eq

เงือ่นไข

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนลดกำ๊ซเรอืนกระจกของกระทรวงพลงังำน จะรำยงำนเป็นทำงกำร โดยม ีLag Time 2 ปี เนือ่งจำกจ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำในกระบวนกำรตดิตำม รำยงำนผล และทวนสอบ (Measurement 
Reporting and Verification : MRV) ขอ้มลู ซึง่ผลกำรลด GHG ภำคพลงังำนตอ้งผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะท ำงำนประสำนงำนดำ้นกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของกระทรวงพลงังำน และคณะกรรมกำร นโยบำยกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศแหง่ชำต ิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวำมถกูตอ้ง ไดร้ับกำรยอมรบัตำมหลกัเกณฑม์ำตรฐำนสำกลทีก่ ำหนด ดงันัน้ ในปี พ.ศ.2562 จะสำมำรถรำยงำนผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกลำ่สดุได ้คอืปี พ.ศ.2560

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

51.00 MtCO2eq 51.72 MtCO2eq 53.00 MtCO2eq

(ทีม่ำ: รวมผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกจำก 8 มำตรกำรหลักทีร่ำยงำนในรำยงำนกำรตดิตำมประเมนิผลกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจก
จำกมำตรกำรภำคพลังงำน )

9



10

1.7 ควำมส ำเร็จของกำรควบคมุฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5

1.7.1 คำ่เฉลีย่รำยปีของปรมิำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5 ในพืน้ที ่9 จงัหวดัภำคเหนอื

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมควบคมุมลพษิ

ค ำอธบิำย

• พจิำรณำจำกคำ่เฉลีย่รำยปีของฝุ่ นละอองขนำดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ทีต่รวจวัดในรอบปีงบประมำณ (ตลุำคม 2562 - กนัยำยน 2563)
• วัดผลรำยจังหวัดในพืน้ที ่9 จังหวัดภำคเหนอื ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ล ำปำง น่ำน ตำก เชยีงรำย แมฮ่อ่งสอน ล ำพนู พะเยำ และแพร่
• วัดผลตัวชีว้ัดโดยพจิำรณำจำกจ ำนวนจังหวัดทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิขัน้ตน้

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ขอ้มูลพืน้ฐำนประกอบ
ตวัชีว้ดั

2560 2561 2562

คำ่เฉลีย่รำยปีของปรมิำณ
ฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5 
ในพืน้ที ่9 จงัหวดัภำคเหนอื

1) เชยีงใหม่ 27 29 33

2) เชยีงรำย * - - 36

3) แมฮ่อ่งสอน* - - 30

4) ล ำปำง 19 26 28

5) ล ำพนู* - - 33

6) พะเยำ* - - 21

7) แพร*่ - - 29

8) นำ่น 15 15 29

9) ตำก 22 29 28

เกณฑก์ำรประเมนิ :

จงัหวดั เป้ำหมำยข ัน้ตน้ 
(50)

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75)

เป้ำหมำยข ัน้สงู 
(100)

1) เชยีงใหม่ 35 33 31

2) เชยีงรำย 38 36 34

3) แมฮ่อ่งสอน 32 30 28

4) ล ำปำง 30 28 26

5) ล ำพนู 35 33 31

6) พะเยำ 23 21 19

7) แพร่ 31 29 27

8) นำ่น 31 29 27

9) ตำก 30 28 26

เง ือ่นไข
• ก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัรว่ม (joint KPI) กระทรวงเกษตร หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

เผำไรอ่อ้ย ตอซงัขำ้ว และวชัพชืทำงกำรเกษตร และจังหวดัทีว่ดัผล 
• ขอ้มลูคำ่เฉลีย่รำยเดอืนในชว่งวกิฤต จะน ำสง่ใหพ้รอ้มกำรรำยงำนผลตวัชีว้ดั

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- อำกำศในพืน้ทีว่กิฤตหมอกควนัไดรั้บกำรแกไ้ข

เกณฑก์ำรประเมนิ เป้ำหมำย
ข ัน้ต ำ่ (0.5)

เป้ำหมำย
มำตรฐำน (0.75)

เป้ำหมำย
ข ัน้สงู (1.00)

จ ำนวนจงัหวดัทีผ่ำ่น
เกณฑก์ำรประเมนิข ัน้ตน้

2 4 7

เกณฑก์ำรประเมนิตวัชีว้ดั :
หมำยเหต ุ: *เร ิม่มผีลตรวจวดัเต็มปีงบประมำณในปี 2562
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1.7 ควำมส ำเร็จของกำรควบคมุฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5

1.7.2 คำ่เฉลีย่รำยปีของปรมิำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5 ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล

ค ำอธบิำย

• พจิำรณำจำกคำ่เฉลีย่รำยปีของฝุ่ นละอองขนำดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ทีต่รวจวดัจำกสถำนีตรวจวัดคณุภำพอำกำศในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครและ
ปรมิณฑล ในรอบปีงบประมำณ (ตลุำคม 2562 - กันยำยน 2563) 

• วัดผลรำยจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดปริมณฑล โดยวัดผลเฉพำะสถำนีที่มีขอ้มูลยอ้นหลังอย่ำงนอ้ย 3 ปี ไดแ้ก ่
กรงุเทพมหำนคร สมทุรปรำกำร และสมทุรสำคร

• วดัผลตัวชีว้ดัโดยพจิำรณำจำกจ ำนวนจังหวดัทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิขัน้ตน้

เกณฑก์ำรประเมนิ :

จงัหวดั เป้ำหมำย
ข ัน้ตน้ (50)

เป้ำหมำย
มำตรฐำน 
(75)

เป้ำหมำย
ข ัน้สงู (100)

กรงุเทพฯ 25 24 23

สมทุรปรำกำร 25 23 21

สมทุรสำคร 30 29 28

เง ือ่นไข
• ก ำหนดเป็นตัวชีว้ดัรว่ม (joint KPI) กับกระทรวงมหำดไทย กระทรวงคมนำคม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอตุสำหกรรม ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิและ
กรงุเทพมหำนคร

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- อำกำศในพืน้ทีว่กิฤตหมอกควนัไดรั้บกำรแกไ้ข

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562

กรงุเทพฯ 23 25 24

สมทุรปรำกำร 21 24 24

สมทุรสำคร 28 30 29

เกณฑก์ำร
ประเมนิ

เป้ำหมำย
ข ัน้ต ำ่ 
(0.5)

เป้ำหมำย
มำตรฐำน
(0.75)

เป้ำหมำย
ข ัน้สงู
(1.00)

จ ำนวน
จงัหวดัที่
ผำ่นเกณฑ์
กำรประเมนิ
ข ัน้ตน้

1 2 3

เกณฑก์ำรประเมนิตวัชีว้ดั :

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมควบคมุมลพษิ



1.8 คณุภำพน ำ้ของแมน่ ำ้ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำยอยูใ่นเกณฑด์เีพิม่ข ึน้

พจิำรณำจำก ลุม่น ้ำสำยหลัก 65 ลุม่น ้ำ ทีม่คีำ่คำ่คะแนนดัชนคีณุภำพน ้ำแหลง่น ้ำผวิดนิ (Water Quality Index : 
WQI) อยูใ่นระดับพอใช ้(คำ่ WQI ตัง้แต ่61 คะแนนขึน้ไป)
ดัชนคีณุภำพน ้ำแหลง่น ้ำผวิดนิ(Water Quality Index: WQI) กำรประเมนิผลลัพธค์ำ่คะแนนรวมของคณุภำพน ้ำ 
5 พำรำมเิตอรไ์ดแ้ก ่1) ออกซเิจนละลำยน ้ำ: DO 2) ควำมสกปรกในรปูสำรอนิทรยี:์BOD 3) กำรปนเป้ือนของ
กลุม่แบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์ทัง้หมด:TCB 4) กำรปนเป้ือนของกลุม่แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ทัง้หมด: 
FCB  5) แอมโมเนยี: NH3-N

• กำรจัดเก็บตัวอยำ่งน ้ำ เพือ่น ำไปตรวจสอบคณุภำพน ้ำ จะด ำเนนิกำรปีละ 4 ครัง้ (รำยไตรมำส) โดยส ำนักงำน
สิง่แวดลอ้มภำค จะจัดเก็บในชว่งเดอืน พ.ย. ก.พ. พ.ค. และ ส.ค.

ค ำอธบิำย

ขอ้มลูพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน 55 แหง่ 56 แหง่ 55 แหง่

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เป้ำหมำยข ัน้ต ำ่
(0.5)

เป้ำหมำยมำตรฐำน
(0.75)

เป้ำหมำยข ัน้สงู
(1.00)

54 แหง่ 55 แหง่
(ผลงำนปี 2562)

56
(เพิม่ขึน้ 1 แหง่)

เกณฑก์ำรประเมนิ

▪ แหลง่น ้ำทีม่คีณุภำพน ้ำในระดับด ีทัง้ 55 แหง่ ในปี 62 ตอ้งมคีำ่ WQI ไมล่ดต ่ำลง จนถงึระดับเสือ่มโทรม 
(WQI นอ้ยกวำ่ 61 คะแนน)

ประโยชนท์ีค่ำดวำ่ประชำชนจะไดร้บั

- คณุภำพน ้ำของแมน่ ้ำสำยหลักไดร้ับกำรควบคมุใหอ้ยูใ่น
ระดับมำตรฐำน

เง ือ่นไข

คำ่คะแนนรวมของคณุภำพน ้ำ 5 พำรำมเิตอร ์มหีน่วยเป็นคะแนน เริม่จำก  0 ถงึ 100 คะแนน 
91 – 100 คะแนน  คณุภำพน ้ำอยูใ่นเกณฑด์มีำก
71 – 90 คะแนน  คณุภำพน ้ำอยูใ่นเกณฑด์ ี
61 – 70 คะแนน  คณุภำพน ้ำอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
31 – 60 คะแนน  คณุภำพน ้ำอยูใ่นเกณฑเ์สือ่มโทรม
0  – 31 คะแนน  คณุภำพน ้ำอยูใ่นเกณฑเ์สือ่มโทรมมำก

12

หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบหลกั
กรมควบคมุมลพษิ
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2. กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ น ำ้หนกั
15

ค ำอธบิำย

• นยิำม
• กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปัญหำขอ้พพิำท เป็นกำรประเมนิประสทิธภิำพของกำรด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถ่ำยทำงอำกำศ ประกอบกำร
พสิจูนส์ทิธกิำรครอบครองทีด่นิของบคุคลในเขตทีด่นิของรัฐ และเพือ่ป้องกนัปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิของรัฐตำมมำตรกำรของคณะกรรมกำรแกไ้ขปัญหำกำรบกุ
รกุทีด่นิของรัฐ เรือ่ง ขัน้ตอนและวธิกีำรด ำเนนิงำนของคณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศ ภำยใตร้ะเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตร ีวำ่ดว้ยกำรแกไ้ขปัญหำ
กำรบุกรุกที่ดนิของรัฐ พ.ศ. 2545 เพื่อส่งผลกำรอ่ำน แปล ตีควำมภำพถ่ำยทำงอำกำศของคณะอนุกรรมกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ ใหป้ระธำน
คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้งและลงนำมในผลกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถ่ำยทำงอำกำศกอ่นสง่ให ้กบร.จังหวัด น ำไปใชป้ระกอบกำร
แกไ้ขปัญหำขอ้พพิำทในพืน้ทีต่อ่ไป

ขอ้พพิำทในทีด่นิของรัฐ หมำยถงึ
1. บคุคลมขีอ้โตแ้ยง้สทิธคิรอบครองทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตทีด่นิของรัฐกบัหน่วยงำนของรัฐ ทีม่อี ำนำจหนำ้ทีด่แูลรักษำและหรอืใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรัฐนัน้
2. หน่วยงำนของรัฐทีม่อี ำนำจหนำ้ทีด่แูลรักษำและหรอืใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรัฐมขีอ้โตแ้ยง้กบับคุคลเกีย่วกบัสถำนะ ต ำแหน่ง ขอบเขตเนือ้ทีข่องทีด่นิ
ของรัฐนัน้

3. มเีหตอุนัควรสงสยัวำ่บคุคลเขำ้มำครอบครองท ำประโยชนห์รอือยูอ่ำศัยในเขตทีด่นิของรัฐ โดยไมช่อบดว้ยกฎหมำย ไมว่ำ่บคุคลนัน้จะมหีนังสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิหรอืไมก่็ตำม

หนว่ยงำนทีร่อ้งขอ หมำยถงึ คณะอนุกรรมกำรแกไ้ขปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด) และหน่วยงำนอืน่ ๆ ทีร่อ้งขอ

คณะอนกุรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศ หมำยถงึ คณะอนุกรรมกำรทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ตำมค ำสัง่คณะกรรมกำรแกไ้ขปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิของรัฐ 
ที ่2/2546 ลงวันที ่22 มกรำคม 2546 โดยม ีกปร. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ มหีนำ้ทีจั่ดท ำระวำงแผนทีภ่ำพถำ่ยทำงอำกำศมำตรำสว่นตำ่ง ๆ ทีก่ ำหนด และ
อำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ พรอ้มลงสญัลักษณ์และหมำยแนวเขตพืน้ทีท่ัง้ทีป่รำกฏและไมป่รำกฏลงบนภำพถำ่ยทำงอำกำศ เพือ่ใหห้น่วยงำน
ของรัฐใชป้ระกอบกำรพสิจูนส์ทิธกิำรครอบครองทีด่นิของบคุคลในเขตทีด่นิของรัฐ

คณะท ำงำนกล ัน่กรองผลกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ หมำยถงึ คณะท ำงำนทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ตำมค ำสัง่คณะอนุกรรมกำรอำ่น
ภำพถำ่ยทำงอำกำศ ที ่1/2561 ลงวันที ่12 มกรำคม 2561 โดยม ีกปร. เป็นประธำนคณะท ำงำนและเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ มหีนำ้ทีพ่จิำรณำผลกำรอำ่น 
แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ ของหน่วยงำนทีไ่ดรั้บมอบหมำยจำกคณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศ ใหอ้ำ่น แปลฯ ในเบือ้งตน้กอ่นน ำเสนอ
ทีป่ระชมุคณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่พจิำรณำรับรองผลกำรอำ่น แปลฯ ดังกลำ่ว

ผลกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศแลว้เสร็จ หมำยถงึ ขัน้ตอนทีฝ่่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ น ำเสนอผลกำรอำ่น แปลฯ ใหท้ีป่ระชมุ
คณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศพจิำรณำ และเมือ่คณะอนุกรรมกำรฯ ใหค้วำมเห็นชอบผลกำรอำ่น แปลฯ ถอืวำ่ผลกำรอำ่น แปลฯ แลว้เสร็จตำม
ควำมหมำยของตัวชีว้ัดนี้

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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• ขอบเขตกำรประเมนิ
เฉพำะเรือ่งทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีต ิให ้กปร. โดยสว่นวเิครำะหภ์ำพถำ่ยทำงอำกำศ ด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำง

อำกำศ ซึง่ผลกำรด ำเนนิกำรไดแ้ลว้เสร็จจนไดผ้ลผลติ (output) ออกมำเป็นผลกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ ที ่กบร.จังหวัด และหน่วยงำนทีร่อ้ง
ขอสำมำรถน ำไปใชป้ระกอบกำรแกไ้ขปัญหำได ้โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กปร. ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ ไว ้จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 41 
เรือ่ง ประกอบดว้ย
1. เรือ่งที ่กปร. รับด ำเนนิกำรไวต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2561 และยงัด ำเนนิกำรไมแ่ลว้เสร็จจ ำนวน 40 เรือ่ง (รำยกำรที ่2 – 41 ในตำรำงแนบทำ้ยตัวชีว้ัด) และ
2. เรือ่งทีค่ำ้งด ำเนนิกำรในปี พ.ศ. 2552 บรเิวณเขตพระรำชกฤษฎเีขตหวงหำ้มทีด่นิ พ.ศ. 2481 จ.กำญจนบรุ ีจ ำนวน 1 เรือ่ง 13 ระวำง (รำยกำรที่ 1 ใน

ตำรำงแนบทำ้ยตัวชีว้ัด) ซึง่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กปร. โดยสว่นวเิครำะหภ์ำพถำ่ยทำงอำกำศ ตอ้งด ำเนนิกำรในกรณีใหแ้ลว้เสร็จจ ำนวน 5 ระวำง 

• วธิกีำรเก็บขอ้มลู
จำกฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศ/เจำ้หนำ้ทีส่ว่นวเิครำะหภ์ำพถำ่ยทำงอำกำศ กองแกไ้ขปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิของรัฐ

• แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู
1. ตำรำงรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิแตล่ะขัน้ตอน 
2. รำยงำนกำรประชมุของคณะท ำงำนกลั่นกรองผลกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ
3. รำยงำนกำรประชมุของคณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศ
4. ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนเทยีบเป้ำหมำยรำยปีทีห่น่วยงำนก ำหนด
5. ตำรำงแสดงงำนคำ้งด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ ในภำพรวมของ กปร. และเรือ่งทีค่ำ้งด ำเนนิกำรตำมเงือ่นไขตัวชีว้ัด 

ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่
น ำ้หนกั
15

2. กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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รำ่งตวัชีว้ดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท น ำ้หนกั
152.กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่

แผนผงัแสดงข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน : กำรด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ

คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศมอบให้ 
หน่วยงานผู้อ่าน แปลฯ ด าเนินการ อ่าน แปลฯ

กปร. รับระวางจากกรมที่ดิน

ขีดขอบเขตผลการอ่าน แปลฯ ลงบนระวางแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ฯ

ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณารับรองผล

กปร. ส่งผลการอ่าน แปลฯ ให้ ประธานอนุกรรมการฯ ลงนาม

น าเสนอที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรอง
ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
100 วัน

ระยะเวลา
ด าเนินการ 20 วัน

กรณีไม่ผ่าน
ระยะเวลาด าเนินการ 

45 วัน

กรณีผ่าน
ระยะเวลาด าเนินการ 

5 วัน

รวมระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรตำมตวัชีว้ดั ประมำณ 120 วนั (กรณีมขีอ้แกไ้ข 165 วนั) 

ไมน่บัระยะเวลำกำรสง่ผลกำรอำ่น แปลฯ ใหป้ระธำนคณะอนกุรรมกำรฯ ลงนำม
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ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562

กำรอำ่นภำพถำ่ย
ทำงอำกำศเพือ่แกไ้ข
ปัญหำขอ้พพิำท

- - - - รอ้ยละ 152 จ ำนวน 38 เรือ่ง 
(เป้ำหมำย 25 เรือ่ง) แบง่เป็น
รอบ 6 เดอืน 9 เรือ่ง (เป้ำหมำย
10 เรือ่ง) รอบ 12 เดอืน 29 เรือ่ง 
(เป้ำหมำย 15 เรือ่ง)
- รอ้ยละ 24.14 ด ำเนนิกำรแลว้
เสร็จเร็วกวำ่ และ/หรอืภำยใน 90
วันท ำกำร ในเกณฑค์ณุภำพขอ้ 1
- รอ้ยละ 82.76 ด ำเนนิกำรแลว้
เสร็จเร็วกวำ่ และ/หรอืภำยใน 20
วันท ำกำร ในเกณฑค์ณุภำพขอ้ 2
- รอ้ยละ 100 มมีตรัิบรองผล
กำรอำ่น แปล โดยไมม่ขีอ้แกไ้ข

- รอ้ยละ 140 จ ำนวน 45 เรือ่ง 
(เป้ำหมำย 30 เรือ่ง) แบง่เป็น รอบ 6 
เดอืน 17 เรือ่ง (เป้ำหมำย 10 เรือ่ง) รอบ 
12 เดอืน จ ำนวน 28 เรือ่ง (เป้ำหมำย 20
เรือ่ง)
- รอ้ยละ 96.43 สำมำรถ ขดีขอบเขตผล
กำรอำ่น แปลฯ ภำยในก ำหนด
- รอ้ยละ 96.43 สำมำรถน ำเสนอที่
ประชมุคณะอนุกรรมกำรฯ ภำยในก ำหนด
- รอ้ยละ 100 มมีตรัิบรองผลกำรอำ่น 
แปลฯ โดยไมม่ขีอ้แกไ้ข 

2.กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท
ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ น ำ้หนกั
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แผนระยะยำว/Roadmap (2563-2565)

ปีงบประมำณ 2563 2564 2565

คำ่เป้ำหมำย กำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ย
ทำงอำกำศ 

เป้ำหมำย จ ำนวน 41 เรือ่ง 

กำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ย
ทำงอำกำศ 

เป้ำหมำย จ ำนวน 45 เรือ่ง

กำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ย
ทำงอำกำศ 

เป้ำหมำย จ ำนวน 48 เรือ่ง 
และพจิำรณำระยะเวลำ
ด ำเนนิกำรในบำงขัน้ตอน

ใหร้วดเร็วขึน้

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศ
เพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท 

สำมำรถด ำเนนิกำรอำ่น แปล 
ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ 
แลว้เสร็จต ำกวำ่เป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
(ต ำ่กวำ่จ ำนวน 41 เรือ่ง) และ
สำมำรถด ำเนนิไดต้ำมระยะเวลำ

ทีก่ ำหนด รอ้ยละ 80

สำมำรถด ำเนนิกำรอำ่น แปล 
ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ 
แลว้เสร็จตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
(จ ำนวน 41 เรือ่ง) และสำมำรถ

ด ำเนนิไดต้ำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด รอ้ยละ 90

สำมำรถด ำเนนิกำรอำ่น แปล 
ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศ 
แลว้เสร็จสงูกวำ่เป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
(มำกกวำ่จ ำนวน 41 เรือ่ง) และ

สำมำรถด ำเนนิไดต้ำม
ระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด

2.กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท
ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ น ำ้หนกั
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เง ือ่นไข

1. ท ำกำรประเมนิ 2 รอบ (6 เดอืน และ 12 เดอืน) คะแนนสดุทำ้ยจะใชค้ำ่คะแนนเฉลีย่ทัง้สองรอบกำรประเมนิ
2. กรณีมเีหตทุีเ่ป็นปัจจัยภำยนอกทีไ่มส่ำมำรถควบคมุได ้ใหบ้ันทกึไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร และเสนอเพือ่ขออทุธรณ์ตอ่ กพร.ทส. กอ่นรอบกำร
ประเมนิ
3. กรณีเป็นเรือ่งทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีตรัิบด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
แตย่ังไมไ่ดเ้ริม่ด ำเนนิกำร ใหย้กยอดมำด ำเนนิกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยเริม่นับตัง้แตว่นัที ่กปร. ไดรั้บระวำงจำกกรมทีด่นิเป็นวนัเริม่
ด ำเนนิกำร 
4. กรณีเป็นเรือ่งทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีตรัิบด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                            
และไดด้ ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ ในขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรตำ่ง ๆ ใหใ้ชเ้กณฑต์อ่ไปนี ้และใหน้ ำคะแนนทีด่ ำเนนิกำรได ้ไปรวมกับเกณฑ์
ประสทิธภิำพขอ้ที ่1 และหำคำ่เฉลีย่เพือ่เป็นคะแนนตัวชีว้ดั 
4.1 กรณีเป็นเรือ่งทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีตรัิบด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ และ กปร. โดยสว่นวเิครำะหภ์ำพถำ่ยทำงอำกำศ 
ด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ ถงึขัน้ตอนกำรตรวจสอบภำคสนำม ใหใ้ชร้ะยะเวลำกำรด ำเนนิกำรในเกณฑป์ระสทิธภิำพขอ้ที ่1 จ ำนวน 45 วนัท ำกำร 
(โดยเริม่นับวนัที ่1 ต.ค. 2562 เป็นวนัเริม่ด ำเนนิกำร)
4.2 กรณีเป็นเรือ่งทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีตรัิบด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ และ กปร. โดยสว่นวเิครำะหภ์ำพถำ่ยทำงอำกำศ 
ด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ ถงึขัน้ตอนกำรตรวจสอบภำคสนำมบำงสว่น (เฉพำะกรณีจงัหวดักำญจนบรุ ีทีม่กีำรสง่อำ่น แปลฯ พรอ้มกนัหลำย
ระวำง) ใหเ้ริม่นับวนัที ่1 ต.ค. 2562 เป็นวนัเริม่ด ำเนนิกำร และใหใ้ชร้ะยะเวลำกำรด ำเนนิกำรในเกณฑป์ระสทิธภิำพขอ้ที ่1 จ ำนวน 100 วนัท ำ
กำร ตำมปกติ
4.3 กรณีเป็นเรือ่งทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีตรัิบด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ และ กปร. โดยสว่นวเิครำะหภ์ำพถำ่ยทำงอำกำศ 
ด ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ ยังไมถ่งึขัน้ตอนกำรตรวจสอบภำคสนำม ใหเ้ริม่นับวนัที ่1 ต.ค. 2562 เป็นวนัเริม่ด ำเนนิกำร และใหใ้ชร้ะยะเวลำกำร
ด ำเนนิกำรในเกณฑป์ระสทิธภิำพขอ้ที ่1 จ ำนวน 100 วนัท ำกำร ตำมปกติ
5. กรณีเรือ่งทีค่ำ้งด ำเนนิกำรตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 ตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 5 ระวำง (จำกเรือ่งคำ้ง
ด ำเนนิกำร จ ำนวน 13 ระวำง) จงึจะนับคะแนนตัวชีว้ดันีใ้นรอบ 12 เดอืน
6. กำรก ำหนดเป้ำหมำยใหจั้ดท ำรำยกำรเรือ่งทีต่อ้งอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศทีค่ำ้งด ำเนนิกำรจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผนวก
กับเรือ่งทีต่อ้งด ำเนนิกำรอำ่น แปล ตคีวำมภำพถำ่ยทำงอำกำศทีค่ณะอนุกรรมกำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศมมีตใิหด้ ำเนนิกำรอำ่น แปลฯ มำ
ก ำหนดไวใ้นแผนใหส้อดคลอ้งกัน
7. ตอ้งจัดท ำบัญชเีรือ่งทีด่ ำเนนิกำรตำมตัวชีว้ดัทีแ่สดงรำยกำรครอบคลมุครบถว้นตำมประเด็นทีต่รวจประเมนิ

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- ประชำชนทีม่ขีอ้โตแ้ยง้สทิธกิำรครอบครองทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตทีด่นิของรัฐไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำใหม้ขีอ้ยตุ/ิแนวทำงแกไ้ขปัญหำตำมมำตรกำร
ของคณะกรรมกำรแกไ้ขปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิของรัฐ

2.กำรอำ่นภำพถำ่ยทำงอำกำศเพือ่แกไ้ขปญัหำขอ้พพิำท
ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ น ำ้หนกั
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ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ น ำ้หนกั

20

ค ำอธบิำย

• นยิำม
ฐำนขอ้มลูขนำดใหญ ่(Big Data) คอื ฐำนขอ้มลูของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่คีวำมหลำกหลำย ทีบ่รูณำกำร และเชือ่มโยงฐำนขอ้มลูจำก
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ที่มกีำรจัดเก็บฐำนขอ้มูลรองรับกำรจัดเก็บขอ้มูลไดท้ัง้แบบประมวลผลกลุ่มหรอืชดุขอ้มูล 
(Batch) และประมวลผลทันท ี (Real Time)
ระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจ คอื ระบบทีแ่สดงผลหนำ้ Dash Board ในรปูแบบ BI ทีผ่ำ่นกำรวเิครำะหแ์ละเชือ่มโยงฐำนขอ้มลูและประมวลจำกระบบ
ฐำนขอ้มลูขนำดใหญ ่(Big Data)
Dash Board คอื หนำ้รำยงำนทีแ่สดงบนเว็บทีใ่ชใ้นกำรสรปุขอ้มลูแบบ Executive ในมมุมองตำ่งๆ เพือ่ใหส้ำมำรถดไูดง้ำ่ยๆ ใชเ้วลำในกำรตคีวำมสัน้ๆ และ
สำมำรถตอบโจทยท์ีก่ ำหนดโดยหน่วยงำนได ้ใชใ้นกำรตดิตำมเรือ่งทีส่นใจ เพือ่เห็นกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูตลอดเวลำ
BI (Business Intelligence) คือ เทคโนโลยีส ำหรับกำรรวบรวมขอ้มูล จัดเก็บ วิเครำะห์ และกำรเขำ้ถึงขอ้มูล รวมถึงกำรดูในหลำกหลำยมุมมอง 
(Multidimensional Model) ของแตห่น่วยงำน และสำมำรถสรำ้งรำยงำนเพือ่กำรวเิครำะห ์และสนับสนุนกำรตัดสนิใจของผูบ้รหิำร
Data Catalog หมำยถงึ รำยกำรขอ้มลูทีห่น่วยงำนถอืครองหรอืบรหิำรจัดกำร
Metadata คอื กำรอธบิำยรำยละเอยีดของขอ้มลูทีจ่ัดท ำขึน้ โดยเมตะดำตำ้จะประกอบดว้ย 3 สว่นหลักๆ ไดแ้ก ่1) เนือ้หำ (Content) ของขอ้มลู ไดแ้ก ่
ชือ่ชดุขอ้มลู ทีม่ำของชดุขอ้มลู ภำษำทีใ่ชเ้ก็บขอ้มลู และขอบเขตกำรจัดเก็บขอ้มลู 2) บรบิท (Context) ของชดุขอ้มลู ไดแ้ก ่ผูจ้ัดท ำชดุขอ้มลูหน่วยงำนที่
ด ำเนนิกำรจัดท ำชดุขอ้มลู เป็นตน้ 3) โครงสรำ้ง (Structure) ของชดุขอ้มลู ไดแ้ก ่วัน เดอืน ปี ทีด่ ำเนนิกำรจัดท ำชดุขอ้มลูนัน้ขึน้มำ วธิกีำรด ำเนนิงำนทีใ่ห ้
ไดช้ดุขอ้มลูดงักลำ่ว
Data Service หมำยถงึ ประเภทกำรเชือ่มโยงขอ้มลูในรปูแบบตำ่ง ๆ เชน่ Import File, Shape File, API, Image File, Direct Database 
พืน้ทีส่เีขยีว หมำยถงึ พืน้ทีป่่ำธรรมชำตทิีม่คีวำมสมบรูณ์ของระบบนเิวศนแ์ละมคีวำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ พืน้ทีส่วนป่ำเพือ่กำรใชป้ระโยชน ์จำกเนือ้ไม ้และ
พืน้ทีเ่พือ่กำรพักผอ่นหยอ่นใจ ศกึษำเรยีนรู ้
ฐำนขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีวประกอบดว้ย
1. พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นป่ำธรรมชำต ิ ไดแ้ก ่พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่กำรอนุรักษ์ (อยูใ่นเขตป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย) พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นป่ำธรรมชำต ิ เขตป่ำสงวนแหง่ชำต ิ 
และป่ำไมถ้ำวร พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นป่ำชำยเลน  พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นป่ำในเขตทีด่นิของรัฐอืน่ ๆ และในทีด่นิของเอกชนทีม่สีภำพเป็นป่ำ (ปม. อส. ทช.)

2. พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่กำรใชป้ระโยชน ์ไดแ้ก ่สวนป่ำเศรษฐกจิ เชน่ สวนป่ำไมม่คีำ่ ไมโ้ตเร็วและไมพ้ลังงำน (ปม. ออป.)
3. พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่กำรพักผอ่นหยอ่นใจ/เพือ่กำรเรยีนรู ้ไดแ้ก ่พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืงและชมุชน (สส. สผ.)
หมำยเหต ุฐำนขอ้มลูพืน้ทีส่เีขยีวด ำเนนิกำรในสว่นทีเ่ป็นควำมรับผดิชอบของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

สถำนกำรณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 /PM10 คอื รำยงำนค่ำระดับคุณภำพอำกำศปัจจุบันแบบ Real Time และค่ำยอ้นหลังของฝุ่ นละออง PM2.5 และ PM 10 รำย
สถำนี
ฐำนขอ้มลูสถำนกำรณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 /PM10 ไดแ้ก ่คำ่ระดับคณุภำพอำกำศปัจจบุนัแบบ Real Time รำยสถำน ี(คพ.)

สถำนภำพกำรเปลีย่นแปลงชำยฝ่ังทะเล คอื ขอ้มลูสถำนภำพกำรเปลีย่นแปลงชำยฝ่ังทะเล ไดแ้ก ่ขอ้มลูสถำนภำพแนวชำยฝ่ังทะเล ขอ้มลูป่ำชำยเลนคงสภำพ 
ขอ้มลูกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง และธรณีสณัฐำนชำยฝ่ังทะเล (ทช. ทธ.)
ศักยภำพน ้ำในพืน้ทีภ่ยัแลง้ คอื สถำนภำพของแหลง่น ้ำผวิดนิ และน ้ำบำดำลเพือ่บรกิำรประชำชนในพืน้ทีภ่ยัแลง้ (พืน้ทีภ่ยัแลง้ตำมประกำศของ 
กระทรวงมหำดไทย) 
ฐำนขอ้มลูศักยภำพน ้ำในพืน้ทีภ่ยัแลง้ ประกอบดว้ย พืน้ทีภ่ยัแลง้ ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ (นอกเขตชลประทำน) บอ่น ้ำบำดำล ตน้ทนุน ้ำ (ทน. ทบ.) 19



3. ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำ Big Data ดำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ น ำ้หนกั
20

ค ำอธบิำย

• ขอ้มลูครบถว้น หมำยถงึ ขอ้มลูหรอืฐำนขอ้มลูทีห่น่วยงำนสนับสนุนขอ้มลูแจง้รำยกำรชดุขอ้มลู Meta Data ในรำยกำร Data Catalogue
• ขอ้มลูปัจจุบัน หมำยถงึ ขอ้มลูหรอืฐำนขอ้มลูทีห่น่วยงำนสนับสนุนแจง้กำรปรับปรุงหรอื Update ตำมควำมถีท่ีก่ ำหนดไวใ้น Meta Data ซึง่ ศทส. ไดรั้บ
ขอ้มลูจำกหน่วยงำนแลว้จะด ำเนนิกำรและน ำเขำ้ระบบจัดกำร Big Data ภำยใน 5 วัน ยกเวน้ขอ้มลูประเภท Real Time ในรูปแบบ Web Service หรอื API
จะมกีำรปรับปรงุท่ีฐ่ำนขอ้มลูของหน่วยงำนตรวจสอบตำมควำมถีท่ีก่ ำหนดไวใ้น Meta Data 

• ขอบเขตกำรประเมนิ
1. จัดท ำบญัชขีอ้มลู Data Catalogue ทีใ่ชใ้นกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ 4 ดำ้น ตำมประเด็นแผนกำรปฏริปูดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประกอบดว้ย 1) ดำ้นทรัพยำกรทำงบก (พืน้ทีส่เีขยีว ในควำมรับผดิชอบของ ทส.) 2) ดำ้นสิง่แวดลอ้ม (สถำนกำรณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 /PM10) 
3) ดำ้นทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง (สถำนภำพกำรเปลีย่นแปลงชำยฝ่ังทะเล) 4) ดำ้นทรัพยำกรน ้ำ (ศักยภำพน ้ำในพืน้ทีภ่ยัแลง้)
2. จัดท ำค ำอธบิำยชดุขอ้มลู Meta Data ตำมชดุขอ้มลู Data Catalogue 
3. กำรปรับปรงุ Update ขอ้มลูตำมชดุขอ้มลู Data Catalogue ใหเ้ป็นปัจจบุนัตำมควำมถีข่องกำรจัดเก็บขอ้มลูทีร่ะบใุน Meta Data 
4. มกีระบวนกำรวเิครำะหข์อ้มลูเพือ่มำจัดท ำ Dashboard ในรปูแบบ Business Intelligence : BI เพือ่ตอบโจทยส์ถำนกำรณ์ปัจจบุนัในลักษณะตำ่ง ๆ 

• วธิกีำรเก็บขอ้มลู
1. เชือ่มโยงขอ้มลูจำกหน่วยงำน (ในสงักดั ทส.) ตำมรำยกำรบญัชขีอ้มลู Data Catalogue (ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนสนับสนุนขอ้มลูเขำ้สูร่ะบบฯ จำก
หน่วยงำนในสงักดักระทรวง ทส.)

• แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู
1. ผลกำรด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดย ศทส. และคณะกรรมกำร Big Data ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มของหน่วยงำน
(กรม รัฐวสิำหกจิ และองคก์ำรมหำชน)

20



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

สว่นรำชกำร 1. ฐำนขอ้มลู ดำ้นทรัพยำกรทำงบก ดำ้นสิง่แวดลอ้ม ดำ้นทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง และดำ้นทรัพยำกรน ้ำ ครบถว้นและเป็นปัจจุบัน 

2. มกีำรจัดท ำระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจ เพือ่ใชส้นับสนุนผูบ้รหิำร จ ำนวน 2
โจทย์ (ดำ้นทรัพยำกรทำงบก: พืน้ทีส่เีขยีว) และ (ดำ้นสิง่แวดลอ้ม:
สถำนกำรณ์ฝุ่ นละออง pm 2.5 / pm 10) 

1. ฐำนขอ้มลู ดำ้นทรัพยำกรทำงบก
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม ดำ้นทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝ่ัง และดำ้น
ทรัพยำกรน ้ำ ครบถว้นและเป็น
ปัจจุบัน 

2. มกีำรจัดท ำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสนิใจ เพือ่ใชส้นับสนุน
ผูบ้รหิำรเพิม่ จ ำนวน 1 โจทย์
(ดำ้นทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง: สถำนภำพกำร
เปลีย่นแปลงชำยฝ่ังทะเล) รวม
เป็น 3 โจทย ์

1. ฐำนขอ้มลู ดำ้นทรัพยำกรทำงบก ดำ้น
สิง่แวดลอ้ม ดำ้นทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝ่ัง และดำ้นทรัพยำกรน ้ำ 
ครบถว้นและเป็นปัจจุบัน 

2. มกีำรจัดท ำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสนิใจ  เพือ่ใชส้นับสนุนผูบ้รหิำร
เพิม่ 1 โจทย ์(ดำ้นทรัพยำกรน ้ำ:
ศักยภำพน ้ำในพืน้ทีภ่ัยแลง้) รวมเป็น 
4 โจทย์

3. มผีลประเมนิควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชง้ำนระดับผูบ้รหิำร ไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละ 70

แผนระยะยำว/Roadmap (2563-2564)

ปีงบประมำณ 2563 2564

คำ่เป้ำหมำย - ขอ้มลูทีจ่ะด ำเนนิกำรในปี /2563
ดำ้นทรัพยำกรทำงบก (พืน้ทีส่เีขยีว) ไดแ้ก ่ปม. อส. ทช. สผ. สส. ออป. สป.ทส.
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม (สถำนกำรณ์ฝุ่ นละออง pm 2.5 / pm 10) ไดแ้ก ่คพ. 
ดำ้นทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง (สถำนภำพกำรเปลีย่นแปลงชำยฝ่ังทะเล) ไดแ้ก ่ทช. และ ทธ.
ดำ้นทรัพยำกรน ้ำ (ศกัยภำพน ้ำในพืน้ทีภ่ัยแลง้) ไดแ้ก ่ทบ. ทน.
- มกีระบวนกำรวเิครำะหข์อ้มลูเพือ่มำจัดท ำ Dashboard ในรปูแบบ Business Intelligence : BI เพือ่ตอบโจทย์
สถำนกำรณ์ปัจจบุนั 

มกีำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ
ส ำหรับสนับสนุนกำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำรทีม่กีำรเชือ่มโยงขอ้มลู
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มกบัหน่วยงำนตำ่งๆ ภำยใน ทส. 
เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

3. ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำ Big Data ดำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่

น ำ้หนกั
20

21

ขอ้มูลพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน - จัดท ำแผนในขอ้เสนอกำรเปลีย่นแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562-2564)

- ม ีCloud computing กลำงของกระทรวง เพือ่ท ำหนำ้ทีเ่ป็น Web Service
- ม ีmetadata ของชดุขอ้มลูส ำคญัส ำหรบักำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำรระดบัสงูของ

กระทรวงฯ
- โจทยส์ ำคญัทีก่ ำหนดโดยฝ่ำยบรหิำรทีจ่ะใช ้Big data มำแกไ้ขปัญหำไมน่อ้ย

กวำ่ สองปัญหำ
- ชดุขอ้มลูเพือ่แกไ้ขปัญหำ ตำมทีฝ่่ำยบรหิำรก ำหนด



ตวัชีว้ดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

น ำ้หนกั
25

4. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรจดัท ำขอ้เสนอ
กำรเปลีย่นแปลงในระยะ 3 ปี (2562 – 2564) ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่

22

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนนิงำน - มกีำรจัดท ำขอ้เสนอกำรเปลีย่นแปลงในระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564) ของ สป.ทส.

มแีผนกำรด ำเนนิงำนปรับปรงุโครงสรำ้งสว่นรำชกำร
ในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9 ผลผลติ ไดแ้ก่

1.1 ทบทวนยกเลกิกฎหมำยทีล่ำ้สมัย หมดควำมจ ำเป็น 
และเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบธุรกจิ หรอืกำรตดิต่อรำชกำร
ของประชำชน หรือกำรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำยเพื่อให ้
สอดคลอ้งกับกำรปรับกระบวนกำรในกำรน ำเทคโนโลยมีำใช ้

เพือ่งำนบรกิำร จ ำนวน 4 ผลผลติ
1.2 พัฒนำฐำนขอ้มูล Big Data ทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์

เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งได ้เช่น ฐำนขอ้มูลดำ้น
คณุภำพสิง่แวดลอ้ม จ ำนวน 4 ผลผลติ

1.3 ทบทวนภำรกิจส ำนักงำนสิ่งแวดลอ้มภำค และ
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด (ทสจ.) 
เช่น กำรตดิตำมตรวจสอบ กำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิง่แวดลอ้ม
รว่มกับหน่วยงำนในระดับพืน้ที ่จ ำนวน 1 ผลผลติ

ค ำอธบิำย

• ประเมนิผลส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรขับเคลือ่นตำมแผนปฏริูปองคก์ำรของส่วนรำชกำร ซึง่เป็นตัวชีวั้ดต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทีก่ ำหนดใหส้่วนรำชกำรด ำเนนิกำรแผนปฏริูป
องคก์ำร (Organizational Tranformation Plan) ตำมขอ้สั่งกำรนำยกรัฐมนตรใีนกำรประชมุคณะหัวหนำ้สว่นรำชกำรระดับกระทรวงหรอืเทยีบเทำ่ ครัง้ที4่/2560 เมือ่วันที ่29 มถิุนำยน 2560 
โดยนำยกรัฐมนตรไีดม้บัีญชำใหห้น่วยงำนภำครัฐปรับบทบำทเพือ่ปฏริูป ไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 ใหทุ้กส่วนรำชกำรเร่งรัดกำรขับเคลือ่นกำรปฏริูปองคก์ร (ดำ้นโครงสรำ้ง/ดำ้นกระบวนกำร
ท ำงำน/ดำ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง/ดำ้นบคุลำกร(กำรแตง่ตัง้ กำรพัฒนำ ขำ้ตอบแทน))

• คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุไิดพ้จิำรณำแผนปฏริปูองคก์ำรทีส่ว่นรำชกำรเสนอมำแลว้ มขีอ้สังเกตใหส้่วนรำชกำรด ำเนนิกำรปรับแผนปฏริูปองคภ์ำรกจิโดยจัดท ำเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 –
2564) ซึง่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สว่นรำชกำรตอ้งด ำเนนิกำรขับเคลือ่นตำมแผนปฏริปูองคก์ำรโดยจะตอ้งด ำเนนิกำรไดต้ำมผลผลติ (Output) ทีก่ ำหนด
1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำกฎหมำยทกุสิน้ปีงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรทบทวน ประเมนิผลสัมฤทธิข์องแผนพัฒนำกฎหมำยของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ ำเนนิกำรไปแลว้ในปี พ.ศ. 2562 – 2563
3. กฎกระทรวงแบง่สว่นรำชกำรทกุหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มมกีำรด ำเนนิกำรทบทวนกำรปรับปรงุ
4. มคีูม่อืแนวทำงกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิทีไ่ดร้ับปรับปรงุ
5. รำยงำนผลกำรทบทวนโครงสรำ้ง



ตวัชีว้ดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

น ำ้หนกั
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4. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรจดัท ำขอ้เสนอ
กำรเปลีย่นแปลงในระยะ 3 ปี (2562 – 2564) ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่

แผนระยะยำว/Roadmap (2563-2565)

ปีงบประมำณ 2563 2564 2565

คำ่เป้ำหมำย 1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำกฎหมำยทกุสิน้ปีงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรทบทวน ประเมนิผลสัมฤทธิข์องแผนพัฒนำกฎหมำยของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ ำเนนิกำรไปแลว้ในปี พ.ศ. 
2562 – 2563
3. กฎกระทรวงแบง่สว่นรำชกำรทกุหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มมกีำรด ำเนนิกำรทบทวนเพือ่กำรปรับปรงุ
4.มคีูม่อืแนวทำงกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิทีไ่ดป้รับปรงุ
5.รำยงำนผลกำรทบทวนโครงสรำ้ง

มโีครงสรำ้งและควำมสัมพันธ์ของส่วนรำชกำรระดับภูมภิำค
ในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มที่
สำมำรถบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงและ
ระหวำ่งกระทรวงได ้

-
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เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ไดผ้ลผลติครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในประเด็นนัน้ๆ - ไดผ้ลผลติครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในประเด็นนัน้ๆ
- สำมำรถตรวจสอบผลกำรด ำเนนิกำร เห็นผล
ชดัเจนเป็นรูปธรรม (สง่รำยงำนผลกำรทบทวนกำร
ปรับปรุงของทกุสว่นรำชกำร) 

- ไดผ้ลผลติครบถว้นตำมทีก่ ำหนด ในประเด็นนัน้ๆ
- สำมำรถตรวจสอบผลกำรด ำเนนิกำร เห็นผลชดัเจนเป็น
รูปธรรม (สง่รำยงำนผลกำรทบทวนกำรปรับปรุงของทกุ
สว่นรำชกำร) 

- ผลผลติไดรั้บควำมเห็นชอบจำกหัวหนำ้สว่นรำชกำร
หรอืผูม้อี ำนำจในกำรน ำไปปฏบิตัติอ่ไป (ใหห้ัวหนำ้สว่น
รำชกำรใหค้วำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรทบทวนฯ)

เง ือ่นไข

1. กำรด ำเนนิกำรปรับปรงุโครงสรำ้งของ สป.ทส. ด ำเนนิกำรจัดตัง้หน่วยงำนใหม ่จ ำนวน 1 หน่วยงำน โดยใหม้กีำรบรหิำรเป็นกำรภำยใน ตำมแนวนโยบำยของผูบ้รหิำร ทส. ดงันี ้
1) สถำบนัพฒันำบคุลำกรดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

2. กำรด ำเนนิกำรทบทวนกำรปรบัปรงุโครงสรำ้งของสว่นรำชกำรในสงักดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มตำมแผนปฏริปูประเทศ ใหค้ดิรวม 5 สว่นรำชกำรในสงักดั ทส. (สป.ทส. สผ. คพ.
ทธ. ทช.) ทีไ่ดม้กีำรปรับปรงุกฎกระทรวงแบง่สว่นรำชกำรภำยในเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีสว่นรำชกำรทีป่รบัปรงุไปแลว้และจะไมม่กีำรปรบัปรงุเพิม่เตมิ ใหส้ว่นรำชกำรมกีำรทบทวนบทบำท ภำรกจิ และ
โครงสรำ้ง หรอืมตทิีป่ระชมุของสว่นรำชกำรไมม่กีำรปรับปรงุโครงสรำ้งแลว้ โดยมหีวัหนำ้สว่นรำชกำรเป็นประธำน ยกเวน้สว่นรำชกำรทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำ คคก.พัฒนำโครงสรำ้งระบบรำชกำรของ
กระทรวง ทส. ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนกลำง

3. มแีผนกำรทบทวนกำรปรับปรุงโครงสรำ้งสว่นรำชกำร ของกระทรวง ทส. หรอืตำมแผนปฏริูปประเทศ (กลุ่มภำรกจิดำ้นสิง่แวดลอ้ม) หรือกำรสรุปประเด็นและวเิครำะหเ์อกสำรค ำขอปรับปรุง
โครงสรำ้งของสว่นรำชกำรมคีวำมสอดคลอ้งกบัมตขิอง คกก. ในกรณีที ่คกก. มปีระเด็นควำมเห็น ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ


