
 

สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.ทส. มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสําเร็จของการขับเคลื่อนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
ย่อย 8 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
1.1 จํานวนพ้ืนท่ีป่าไมส้ํารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
ดําเนินการโดย ปม. อส. ทช. 
 

102,488,302 ไร่ �   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 

1.2 ความสําเร็จของการจัดตั้งอุทยาน
ธรณีของประเทศ (แห่ง)  
ดําเนินการโดย ทธ.  

- คณะกรรมการฯ ประกาศรับรองอุทยาน
ธรณีระดับประเทศ 1 แห่ง 
- อุทยานธรณีประเทศไทย 1 แห่ง ได้รับการตอบ
รับเข้าสู่การตรวจประเมินทางวิชาการและ
ภาคสนามของผู้ประเมินจากยูเนสโก 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง  

1.3 จํานวนแหล่งนํ้าท่ีได้รับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู พัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ใช้นํ้า ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  
ดําเนินการโดย ทน. 

53 แห่ง + ปริมาณนํ้า และครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 

1.4 ความสําเร็จของการพัฒนาแหล่งนํ้า 
ดําเนินการโดย ทบ. 

793 แห่ง ปริมาณนํ้า พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
และครัวเรือนได้รับประโยชน์ร้อยละ 100 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
1.5 ร้อยละของหน่วยงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ  
ดําเนินการโดย กรมควบคุมมลพิษ 

หน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 �   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 

1.6 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง  
ดําเนินการโดย สผ. 

53.00 MtCO2eq �   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
1.7 ความสําเรจ็ของการควบคุมฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM2.5  
ดําเนินการโดย คพ. 
 
1.7.1 ค่าเฉลีย่รายปีของปริมาณฝุน่
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด
ภาคเหนือ 
 
1.7.2 ค่าเฉลีย่รายปีของปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 
 
 
 

จํานวนจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้ันต้น 7 จังหวัด 
 
 

จํานวนจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้ันต้น 3 จังหวัด 

 
 
 
�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
1.8 คุณภาพนํ้าของแม่นํ้าสายหลักท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน  
ดําเนินการโดย กรมควบคุมมลพิษ 

56 แห่ง �   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 



 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

 �   ข้ันสูง 
*ไม่ผ่าน เน่ืองจากไม่สามารถรักษา
ระดับคุณภาพแหล่งนํ้า ในปี ๖๒ ได้ 
(เง่ือนไข) 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.1 
คําอธิบาย 
เป็นการวัดความสําเร็จของการเป็น
ห น่ วยยุ ท ธศ าสต ร์ กํ า กั บและกา ร
ขับเคลื่อนการทํางานของส่วนราชการ
ในสัง กัดกระทรวง โดยกําหนดเป็น
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบูรณาการ
เพ่ือการขับเคลื่อนการทํางานของส่วน
ราชการ โดยวัดผลโดยใช้คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตัวชี้ วัด หรือ ตัวชี้ วัดท่ีผ่าน
เป้าหมายมาตรฐาน 

ขั้นต้น บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด 
ขั้นสูง บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวช้ีวัด 
 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาท  
การอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาท  
ดําเนินการโดย กปร.  

ขั้น ต้น  สามารถดํ า เ นินการ อ่าน แปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ แล้วเสร็จตํากว่า
เป้าหมายท่ีกําหนด (ต่ํากว่าจํานวน 41 
เรื่อง) และสามารถดําเนินได้ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด ร้อยละ 80 
 

มาตรฐาน สามารถดําเนินการอ่าน แปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด (จํานวน 41 เรื่อง) และ
สามารถดําเนินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ร้อยละ 90  
 

ขั้นสูง สามารถดําเนินการอ่าน แปล ตีความ
ภาพถ่ายทางอากาศ แล้ วเสร็จสู งก ว่า
เป้าหมายท่ีกําหนด (มากกว่าจํานวน 41 
เรื่อง) และสามารถดําเนินได้ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
หมายเหตุ แต่ไม่ผ่านเง่ือนไข โดย กปร. ได้มี
หนัง สือบัน ทึกข้อความ ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  ทส 
0203/764 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง การปรับตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ .  2563  เพื่ อ รอ ง รับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย
เสนอขอปรับลดค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การ
ประเมิน ยกเ ลิก เ ง่ือนไขท้าย ตัว ช้ีวัดบาง
ประกา ร  และขอยก เ ลิกก าร ใ ช้ เ ง่ื อน ไข
ระยะเวลาการดําเนินงานภายหลังจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเช้ือไว รัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 
(COVID-19) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ความสําเร็จของการจัดทํา Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความสําเร็จของการจัดทํา Big Data 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดําเนินการโดย ศทส. 

ขั้นต้น 
1. ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรทางบก ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และด้านทรัพยากรนํ้า ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  
2. มีการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพ่ือใช้สนับสนุนผู้บริหาร จํานวน 2 โจทย์ 
(ด้านทรัพยากรทางบก: พ้ืนท่ีสีเขียว) และ (ด้าน
สิ่งแวดล้อม: สถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5 / 
pm 10) 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 
 



 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐาน 
1. ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรทางบก ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และด้านทรัพยากรนํ้า ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  
2. มีการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพ่ือใช้สนับสนุนผู้บริหารเพ่ิม จํานวน 1 โจทย์ 
(ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: สถานภาพ
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล) รวมเป็น 3 โจทย์ 
 

ขั้นสูง  
1. ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรทางบก ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และด้านทรัพยากรนํ้า ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  
2. มีการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
เพ่ือใช้สนับสนุนผู้บริหารเพ่ิม 1 โจทย์ (ด้าน
ทรัพยากรนํ้า:ศักยภาพนํ้าในพ้ืนท่ีภัยแล้ง) 
รวมเป็น 4 โจทย์ 
3. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระดับ
ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (2562 – 2564) 
ดําเนินการโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองกฎหมาย 
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
จัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี 
(2562 – 2564)  
ดําเนินการโดย กพร. และ กกม. 

ขั้นต้น ได้ผลผลิตครบถ้วนตามท่ีกําหนดใน
ประเด็นน้ัน ๆ  
 

มาตรฐาน 
- ได้ผลผลิตครบถ้วนตาม ท่ี กําหนดใน
ประเด็นน้ัน ๆ  
- สามารถตรวจสอบผลการดําเนินการ เห็น
ผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (ส่งรายงานผลการ
ทบทวนการปรับปรุงของทุกส่วนราชการ)  
 

ขั้นสูง 
- ได้ผลผลิตครบถ้วนตามท่ีกําหนด  
ในประเด็นน้ัน ๆ 
- สามารถตรวจสอบผลการดาํเนินการ เห็น
ผลชัดเจนเป็นรปูธรรม (ส่งรายงานผลการ
ทบทวนการปรับปรุงของทุกส่วนราชการ)  
- ผลผลิตไดร้ับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผูม้ีอํานาจในการนําไป
ปฏิบัติต่อไป (ให้หัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบรายงานผลการทบทวนฯ) 

�   ข้ันต้น 
�   มาตรฐาน 

�   ข้ันสูง 

 


