รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบการประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
Functional base

Agenda base

Area base

Innovation base

Potential base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

-

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional
Based

2. Agenda
Based

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
1. 2 จ านวนพื้ นที่ ที่ ได้ รั บกา รคุ้ มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมจากการมี มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่
1.3 การติดตามโครงการที่ผ่านการประเมิน
EIA
1.3.1 ร้อยละของโครงการทีผ่ ่านการ
ประเมิน EIA ที่สามารถตรวจได้ และรักษา
มาตรการตามรายงาน EIA
1.3.2 ร้อยละของโครงการทีผ่ ่านการประเมิน
EIA ที่ได้จัดส่งรายงาน Monitor

ร้อยละ 11
5 พื้นที่ (แห่ง)

ร้อยละ 12
6 พื้นที่ (แห่ง)

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่
ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม แผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชีแ้ จงประเด็นสาคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
2.2 จานวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้*

Agenda สาคัญตามที่รัฐมนตรีกาหนด
2.3 การประเมินผลและรายงาน EIA EHIA
และ COP

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

ผลการ
ประเมิน

สรุป
การประเมิน

สูง
กว่า
เป้า
หมาย

ร้อยละ 44.96

ร้อยละ 49.53



ร้อยละ 42.68

ร้อยละ 55.83



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

407,000 ไร่

496,046-2-23.17 ไร่

ป่าสงวน 200,000 ไร่
ป่าถาวร 200,000 ไร่
และป่าชายเลน 7,000 ไร่

ป่าสงวน 244,655-1-42.37 ไร่
ป่าถาวร 241,018-1-21 ไร่
ป่าชายเลน 10,372-3-59.8 ไร่

ร่างอนุบัญญัติที่ออก ร่างอนุบัญญัติที่ออกตาม
ตาม พรบ. สวล. ฉบับ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
แก้ไข ลงประกาศใน และรักษาคุณภาพ

สูง
กว่า
เป้า
หมาย

องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ราชกิจจานุเบกษา

3. Area
ไม่เสนอ
Based
4. Innovation 4.1 การพัฒนานวัตกรรม
Based
- การยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติ
พิจารณาจากคุณภาพ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ของนวัตกรรมต้องมี
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินตั้งแต่
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทาง
50 คะแนนขึ้นไป
อิเล็กทรอนิกส์
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดาเนินกิจกรรมได้
ร้อยละ 80
5. Potential 5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
เป็นการวัดสมรรถนะใน
Based
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
การส่งมอบผลผลิตและ
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพื่อแสดง
ถึงศักยภาพของส่วน
ราชการใน รอบ 12
เดือน
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรปู องค์การ พิจารณาจากแบบ
ฟอร์มการจัดทา
ข้อเสนอการเปลี่ยน
แปลงในระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2564)
• ความครบถ้วนของ
ประเด็นตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ผลผลิต (Output) ที่
กาหนดในแต่ละ
ประเด็นต้องเป็น
รูปธรรมและสามารถ
วัดผลได้เมื่อสิ้นปี
งบประมาณในแต่ละปี

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

สรุป
การประเมิน

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลง
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แล้ว จานวน 2
ฉบับ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
สูง
กว่า
เป้า
หมาย
ดาเนินกิจกรรมได้
ร้อยละ 100
เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ได้ร้อยละ 97.50
ผลการเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 76.87

ข้อเสนอการเปลี่ยน
แปลงในระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2564)
• ความครบถ้วนของ
ประเด็นตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• ผลผลิต (Output) ที่
กาหนดในแต่ละประเด็น
ต้องเป็นรูปธรรมและ
สามารถวัดผลได้เมื่อสิ้นปี
งบประมาณในแต่ละปี

หมายถึง ผ่าน (ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้)

สูง
กว่า
เป้า
หมาย

