แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
หน่วยงาน
กองตรวจราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ความสาเร็จในการจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ
รอบ126 เดืเดืออนน
.

เป้าหมาย/ผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ผลงาน/คะแนน
ด าเนิ นการตามเป้ าหมายผลผลิ ต ครบ ดาเนินการได้เป้าหมายผลผลิต
9 ข้อ และสามารถนาไปทดสอบ/นาร่องได้ จานวน 8 ข้อ/ผลผลิต และ
บางส่วน
สามารถนาไปทดสอบ/นาร่องได้
บางส่วน

คะแนนที่หัก
คาอธิบาย
ข้ อเสนอการเปลี่ ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้
1. ทบทวนยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจาเป็น และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจ หรือการติดต่อราชการของประชาชน หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปรับกระบวนการในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่องานบริการ
2. พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ที่สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เช่น ฐานข้อมูลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ทบทวนภารกิจ สานั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาค และสานั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ด (ทสจ.) เช่ น การติ ด ตามตรวจสอบการเฝ้ าระวั งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่

ประสิทธิภาพการดาเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน :
ข้อที่
1
2

ผลงาน/คะแนน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ/ 20

คะแนนที่หัก
คาอธิบาย
เข้าร่วมการจัดประชุมของ กพร.ทส. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และวันที่ 25 กันยายน
2562
การด าเนิ น การได้ จ านวนผลผลิ ต ครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในแต่ ล ะ
ผลผลิตที่การดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 8 ข้อ จาก 9 ข้อ/ผลผลิต และผลผลิตสามารถ
ประเด็น และผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการดาเนินการโดยเห็นผล
ตรวจสอบผลการดาเนินการโดยเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนี้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม/ 17.77
1. มีแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2562 – 2564
ดาเนินการแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62 /มีหลักฐาน
1

ข้อที่

ผลงาน/คะแนน

คะแนนที่หัก

3

ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอานาจใน
การนาไปปฏิบัติต่อไป/ 15

-

คาอธิบาย
2. มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามแผนการดาเนินการที่กาหนด
ในปี พ.ศ. 2562 ตามที่ ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นากฎหมายกระทรวงฯ จ านวน 10 ฉบั บ
จากทั้งหมดที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี 64 จานวน 279 ฉบับ /มีหลักฐาน
3. รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายทุกสิ้นปีงบประมาณ /มีหลักฐาน
4. รายงานผลการทบทวน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการไปแล้วในปี พ.ศ. 2562 ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62
5. มี Cloud Computing กลางของกระทรวง (เบื้ องต้ น ขอรับ การสนั บ สนุ น จาก สพร.)
(ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ)
6. มี Metadata ของชุ ดข้ อมู ลส าคั ญ ส าหรั บการตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารระดั บสู งของกระทรวงฯ
/มี ห ลั กฐาน หนั งสื อ คณะกรรมการ Big Data ของ ทส. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส 0202.2/414
ลว. 23 ส.ค. 62
7. มีโจทย์สาคัญที่กาหนดโดยฝ่ายบริหารที่จะใช้ Big data มาแก้ไขปัญหา ไม่น้อยกว่าสองปัญหา/มี
หลักฐาน รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ Big Data ของ ทส. ครั้งที่ 2/2562 ในหน้าที่ 7 ซึ่งโจทย์
ที่ จะด าเนิ นการ Big Data จ านวน 2 โจทย์ คื อ โจทย์ ที่ 1 ด้ านหมอกควัน และโจทย์ ที่ 2 ด้ านป่ าไม้
เช่น โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
8. มี ชุ ดข้ อมู ลเพื่ อแก้ ไขปั ญหา ตามที่ ฝ่ ายบริ หารก าหนด /มี ห ลั ก ฐาน รายงานผลการประชุ ม
คณะกรรมการ Big Data ของ ทส. ครั้งที่ 3/2562 ในหน้าที่ 8 - 10 ซึ่งชุดข้อมูลประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรทางบก 2) ด้านทรัพยากรน้า 3) ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม
9. แผนการดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62 /มีหลักฐาน
ผลผลิต ที่ 1 ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย ทส. ในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62
2

ข้อที่

ผลงาน/คะแนน

คะแนนที่หัก

4

ผลผลิ ต มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า งประเด็ น และวิ ธี ก ารด าเนิ น การ
(how to) ที่ กาหนด เพื่ อตอบสนองการบรรลุ เป้ าหมายหรือผลลัพ ธ์
ของแต่ละประเด็น และผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงงานตามแต่ละประเด็นที่กาหนด/ 15

-

คาอธิบาย
ผลผลิตที่ 2 - 4 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62
ผลผลิตที่ 5 (ยังไม่ดาเนินการ)
ผลผลิ ต ที่ 6 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ Big Data ของ ทส. ในการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62
ผลผลิ ต ที่ 7 ได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ Big Data ของ ทส. ในการประชุม ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62
ผลผลิต ที่ 8 ได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ Big Data ของ ทส. ในการประชุม ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62
ผลผลิ ต ที่ 9 ได้ ด าเนิ น การขอความเห็ น ชอบจาก ปกท.ทส. แล้ ว เมื่ อวั น ที่ 30 ก.ย. 62
(อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ)
ผลผลิตที่ 1 - 4 มีการดาเนินการได้สอดคล้องกับ how to จานวน 4 ข้อ ดังนี้
1. รวบรวมข้ อ มู ล การพั ฒ นากฎหมาย การยกร่า ง ปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎหมายแม่ บ ท และ
กฎหมายลาดับรอง ของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนพั ฒ นากฎหมาย ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ของส่ ว นราชการ
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62
2. นาข้อมูลการพัฒนากฎหมาย และแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการมาประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2562
– 2564 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62
3. แจ้งให้แต่ละส่วนราชการดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. 2562
พร้ อ มรายงานสถานะของการด าเนิ น การทุ ก 6 เดื อ น มาที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปและนาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ
3

ข้อที่

ผลงาน/คะแนน

คะแนนที่หัก

คาอธิบาย
เพื่อทราบและพิจารณาทุกสิ้นปีงบประมาณ ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 62
4. ด าเนิ น การทบทวน และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของแผนพั ฒนากฎหมายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายฯ เพื่อทราบและพิจารณา ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62
ผลผลิตที่ 5 - 8 (ศทส. เป็ นผู้รับผิดขอบหลัก) มีการดาเนินการได้สอดคล้องกับ how to
จานวน 6 ข้อ ดังนี้
1. จั ด ให้ มี Cloud computing กลางของกระทรวง เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยน และประมวลผลข้อมูล (ซึ่ง ศทส. มีการดาเนินการขออนุมัติจัดทาโครงการอบรม
หลั กสู ตร “การใช้ ป ระโยชน์ ข้ อมู ลขนาดใหญ่ (Big Data) ศู น ย์ ข้ อมู ล (Data Center) และ
คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
2. จัดตั้งทีมพัฒนา Smart Data ของ ทส. (ซึ่ง ศทส. มีการดาเนินการแต่งตั้งคาสั่ง สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1252/2561 แต่งตั้งคณะทางานด้านการ
กากับดู แลข้อมู ล ส านั กงานปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และมี การ
ดาเนินการแต่งตั้งคาสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 509/2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3. มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดทาและจัดส่ง Metadata ของชุดข้อมูลที่ผู้บริหารกระทรวง
ต้องใช้ในการบริหารและสั่งการ ไว้ใน Cloud computing กลาง ของกระทรวงทรัพยากรฯ
(ซึ่ง ศทส. มีการดาเนินการจัดประชุม ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
4

ข้อที่

ผลงาน/คะแนน

คะแนนที่หัก

คาอธิบาย
1/2562 เมื่ อวั น อั ง คารที่ 19 มี น าคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้ องประชุ มศู นย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand
Ballroom อาคารสโมสร ชั้น 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม สานักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ)
4. จั ดท า และ/หรือ ปรับปรุง web service ของหน่ วยงาน ให้ สอดคล้ องกับระบบงานเพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ยังไม่ดาเนินการ)
5. พัฒนาทีม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ของ ทส. จัดฝึกอบรมทักษะบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดทา big data (ยังไม่ดาเนินการ)
6. จาลองสถานการณ์เพื่อกาหนดแนวทาง และกาหนดชุดข้อมูลที่จะใช้ /ชุดข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม ร่วมกันกับหน่วยงานใน ทส. (ยังไม่ดาเนินการ)
ผลผลิตที่ 9 (กพร.ทส. รับผิดชอบหลัก) ดาเนินการเชื่อมโยงฯ กับ (how to) ที่กาหนด ดังนี้
1. ตั้ งคณะท างานก าหนด และกลั่ นกรองการปรั บ โครงสร้ างหน่ วยงาน ที่ ตั้ งในพื้ นที่ ภู มิ ภาค
เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างกระทรวง (ซึ่ง กพร.ทส. มีการ
ดาเนินการแต่งตั้งคาสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 455/2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจั ด ท าโครงสร้า งส่ วนราชการและข้อเสนอการเปลี่ ย นแปลงในระยะ 3 ปี
(ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ทส. และมี ก ารด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ค าสั่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 456/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาโครงสร้างส่วน
5

ข้อที่

ผลงาน/คะแนน

คะแนนที่หัก
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มี ก ารน าผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ไปด าเนิ น การ หรือ มี ก ารน าผลผลิ ต ที่ ได้ ไปใช้
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป และสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่าง
ชั ด เจนจากผลการด าเนิ น การในการน าผลผลิ ต ไปใช้ ท ดสอบ/
นาร่อง หรือนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/ 15

-

คาอธิบาย
ราชการและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
สป.ทส
2. รับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. เรื่องการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการของ ทส.
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 62
3. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายใน ทส. และทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62
4. สรุปรายงานเสนอต่อ รมว.ทส. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62
ผลผลิตที่ 1 - 4 ได้นาผลผลิตที่ได้บางส่วนไปใช้ประโยชน์แล้ว คือ ส่วนราชการในสังกัด ทส.
ได้ มี ก ารทบทวน ปรับ ปรุง แก้ ไขกฎหมาย และจั ด ท าแผนพั ฒ นากฎหมาย ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส.
และได้มีการประกาศใช้จานวน 5 ฉบับ /มีหลักฐาน
ผลผลิตที่ 5 - 8 (ยังไม่ดาเนินการ)
ผลผลิตที่ 9 ได้นาผลผลิตที่ได้บางส่วนไปใช้ประโยชน์แล้ว คือ ส่วนราชการในสังกัด ทส. ได้
มีการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และแบ่ งส่วนราชการภายในของกรมใหม่ และ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเข้าสู่การพิจารณาของคณะทางานแบ่งส่วนราชการภายในของ ส่วน
ราชการเอง และนาส่งข้อมูลเพื่อขอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการฯ โดยมี รมว.ทส. เป็นประธานต่อไป เช่น ทน. และ สป.ทส. มีการทบทวนส่วน
ภายใน/มีหลักฐาน

สรุปผล/ข้อเสนอแนะ :

- ผลผลิตที่ยังไม่ดาเนินการแล้วเสร็จ หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ขอให้แนบหลักฐาน ลงระบบ e-IPA ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เพื่อกพร.ทส. จะได้นาข้อมูลดังกล่าวไปแนบในระบบ
e-SAR ของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกอบการประเมินตัวชี้วัดระดับ สป.ทส. ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ต่อไป
การหักคะแนน : 1. ไม่แนบรายละเอียดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัตกิ ารรายตัวชี้วัดลงระบบ e-ipa ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หัก 0.1 คะแนน
2. ไม่แนบรายงานความก้าวหน้าตามรอบเวลาที่ กพร.ทส. กาหนด 3 รอบ ลงระบบ e-ipa คือ รอบ 6 และ 12 เดือนหัก 0.1 คะแนน รอบ 9 เดือน หัก 0.05 คะแนน
3. รายงานไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผน หรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพใน IPA Template หัก 0.05 คะแนน ต่อ ตัวชี้วัด
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