
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) ความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายตามแผนปฏริูปประเทศ (ตวัช ีว้ดั 1 กรม 1 ปฏริูป)
2) รอ้ยละของโครงการทีรั่กษามาตรการตามรายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม EIA
3) การประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม

การประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและคมนาคมขนสง่ (MtCO2eq) (ตวัช ีว้ดั Monitor)

20
25
25

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

4.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั (15)

4.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลัก
10. การฟ้ืนฟทูรัพยากร

ธรรมชาตแิละการรักษา
สิง่แวดลอ้มเพือ่สรา้งการ
เตบิโตอยา่งยั่งยนื 

• ยทุธศาสตร ์4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยนื

• แผนแมบ่ทดา้นพืน้ทีเ่มอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ
• แผนแมบ่ทดา้นการเตบิโตอยา่งย่ังยนื
• แผนแมบ่ทดา้นการบรหิารจัดการน ้าทัง้ระบบ ห
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11. การจัดเตรยีม
มาตรการรองรับภัยแลง้
และอทุกภัย

• สดัสว่นพืน้ทีป่่าไม ้

ของประเทศ

• จดุ Hotspot ทีเ่กดิ

จากไฟป่าในพืน้ทีป่่า

ลดลง
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1 2 3 4

การสรา้งการเตบิโต
อยา่งย่ังยนืบนสงัคม
เศรษฐกจิสเีขยีว

การสรา้งการเตบิโตอยา่ง
ย่ังยนืบนสงัคมทีเ่ป็นมติร
ตอ่สภาพภมูอิากาศ

การบรหิารจัดการน ้า
ทัง้ระบบ

การยกระดบักระบวนทศัน์
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มเพือ่ก าหนด
อนาคตของประเทศ

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

2

แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (ทรัพยากรทางบก
ทรัพยากรน ้า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง ความ
หลากหลายทางชวีภาพ )

5 6

การสรา้งการเตบิโต
อยา่งย่ังยนืบนสงัคม
เศรษฐกจิภาคทะเล

การจัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสารเคมใีหเ้ป็นไปตาม

คา่มาตรฐานสากล

• ขยะทะเลไดรั้บการ

จัดการและแกไ้ข

• พืน้ทีคุ่ม้ครองทาง

ทะเลเพิม่ขึน้

• ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกลดลง

• ประชาชนและ

เครอืขา่ยมคีวาม

พรอ้มรับธรณีพบิตัภิัย

• ส ารวจ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู

และพัฒนาแหลง่น ้า

• ระบบกระจายน ้า

• การจัดท ามาตรฐาน

ระบบประปาบาดาล

• ฝุ่ นละออง pm 2.5

• ขยะมลูฝอยไดรั้บการ

จัดการอยา่งถกูตอ้ง

• คณภาพน ้าในแหลง่

น ้าผวิดนิ

• การเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

การบรหิารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

• เมอืงทีไ่ดรั้บการจัดการ

สิง่แวดลอ้มย่ังยนื



ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ความส าเร็จของการพฒันากฎหมายตามแผนปฏริปูประเทศ

ค าอธบิาย

แผนการปฏริปูประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประเด็นปฏริปู เรือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพ : ปฏริปูกลไกดา้นความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ระดับชาตแิละพืน้ที่
ประเด็นยอ่ย การปฏริปูกฎหมาย (กจิกรรมกรา่งพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ....)

ประเด็นปฏริปู เรือ่ง สิง่แวดลอ้ม : ผลักดันทกุภาคสว่นใหร้ว่มแกปั้ญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ประเด็นยอ่ย ก าหนดใหโ้ครงการลงทนุของภาครัฐตอ้งวเิคราะหถ์งึผลกระทบตอ่และ/หรอืความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้จัดท า

มาตรการรองรับ (กจิกรรมพัฒนาบทบญัญัตภิายใต ้(รา่ง) พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ....)

ความส าเร็จของการพัฒนากฎหมาย คอื จ านวน (ฉบบั) ของกฎหมายทีอ่อกตามแผนปฏริูปประเทศ ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย กฎหมายดา้น
ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ก ากบัดแูลการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพซึง่ครอบคลมุถงึการอนุรักษ์ คุม้ครอง และใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยนื การเขา้ถงึและ
แบง่ปันประโยชน ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไดรั้บการพัฒนา โดยด าเนนิการ จัดท าร่างกฎหมาย 2 ฉบบั ไดแ้ก่

1) (ร่าง) พระราชบญัญัตคิวามหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ....
2) (ร่าง) พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. ....

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 1 - -

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมและยุตธิรรมการใชป้ระโยชน์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

1.รวบรวมขอ้มลู ประเด็นปัญหา ขอ้จ ากดั จากแหลง่ขอ้มลู
ตา่งๆ น ามาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และคาดการณ์ผลทีอ่าจ
เกดิขึน้โดยใชร้ะบบเและครือ่งมอืทีท่นัสมัย 

2. จัดท าหลกัการและยกร่างกฎหมาย  โดยจัดรับฟัง
ความเห็นจากภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. น าเสนอคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. จัดประชมุรับฟังความคดิเห็นตามมาตรา 77

5. จัดท าสรุปผลการรับฟังวามเห็นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบตอ่ร่าง และเอกสารประกอบการน าเสนอร่าง 
พรบ. น าเสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา รัฐสภา และประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

เกณฑก์ารประเมนิ

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

เป็นไปตามแผน 2 ฉบบั ด าเนนิการไดด้กีวา่แผน 1 ฉบบั ด าเนนิการไดด้กีวา่แผน 2 ฉบบั

3

น า้หนกั
20

ตวัชีว้ดัใหม่
ตวัชีว้ดัแผนปฏริปูฯ



4

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รา่ง 
พระราชบญั
ญตั ิ ความ
หลากหลาย
ทางชวีภาพ 
พ.ศ. ....

ข ัน้ที ่1
ศกึษาและ
รวบรวม
ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง
จัดท ารา่ง
กฎหมายฯ

ข ัน้ที ่2
จัดท า

หลกัการ และ
รา่ง พรบ.

ข ัน้ที่ 3
จัดประชมุ
กลุม่ยอ่ย
และรับฟัง
ความ
คดิเห็น

ข ัน้ที ่4
รับฟัง

ความเห็น
ระดบั
ภมูภิาค

ข ัน้ที ่5
เสนอ 

อนุกรรมการ
กฎหมายฯ 
พจิารณา
หลกัการ

ข ัน้ที ่6 
เสนอ กอช. 
พจิารณา
หลกัการ

ข ัน้ที ่7 
จัดประชมุ
เชงิ

ปฏบิตักิาร
ลดความ
ซ า้ซอ้นของ
หน่วยงาน

ข ัน้ที ่8
เสนอ 

อนุกรรมก
าร

กฎหมาย 
และ กอช. 
พจิารณา
สาระส าคั
ญรา่ง 

พรบ. และ
เห็นชอบ
ใหร้ับฟัง
ความเห็น
ตาม ม.77

ข ัน้ที ่9
รับฟัง

ความเห็น
ตาม ม.77

ข ัน้ที ่10
จัดท า

สรปุผลการ
รับฟัง

ความเห็น 
รายงานการ
วเิคราะห์
ผลกระทบ
ตอ่รา่ง และ
เอกสาร
ประกอบกา
รน าเสนอ 
รา่ง พรบ.

ข ัน้ที ่11
เสนอ
คณะอนุ 
กรรมการ
กฎหมาย
ความหลา
หลายทาง
ชวีภาพ 
พจิารณา

ขัน้ที ่12 
เผยแพร่
ผลการรับ
ฟัง

ความเห็น 
และ
รายงาน
ผลการ
วเิคราะห์
ผลกระทบ
จาก (รา่ง)
พระราชบั
ญญัติ
ความ

หลากหลา
ยทาง
ชวีภาพ 
พ.ศ. ....

ข ัน้ที ่13
เสนอ กอช. 
พจิารณา

ข ัน้ที ่14
เสนอ ครม. 
พจิารณา

ข ัน้ที ่15
เสนอ สคก. 
พจิารณา

ขัน้ที ่16
รัฐสภา 
(สภา

ผูแ้ทนราษ
ฎรและ
วฒุสิภา) 
พจิารณา

ข ัน้ที ่17 
ประกาศลง
ราชกจิจา
นุเบกษา

64 64 64 64

2. รา่ง พระ

ราชบญั ญตั ิ

วา่ดว้ยการ

เปลีย่นแปลง

สภาพ

ภมูอิากาศ 

พ.ศ. ....

ข ัน้ที ่1
ศกึษาและ
รวบรวม
ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง
จัดท ารา่ง
กฎหมาย

ข ัน้ที ่2
จัดตัง้

คณะอนุกรรม
การกฎหมาย

และ
คณะท างาน
พฒันารา่ง
กฎหมาย

ข ัน้ที่ 3
จัดท า
หลกัการ 
และยก
รา่ง พรบ.

ข ัน้ที ่4
จัดประชมุ
กลุม่ยอ่ย
สมัภาษณ์
ผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง
เพือ่ยกรา่ง
กฎหมาย
รว่มกบัที่
ปรกึษา

ข ัน้ที ่5
เสนอ 

คณะท างาน
พฒันารา่ง
กฎหมาย
พจิารณา
หลกัการ

ข ัน้ที ่6
เสนอ

คณะอนุกรรม
การกฎหมาย
และ กนภ. 
พจิารณา
หลกัการ

ข ัน้ที ่7
เสนอ 

อนุกรรมการ
กฎหมาย 
พจิารณา
สาระส าคญั
รา่ง พรบ. 
และ

เห็นชอบให ้
รับฟัง

ความเห็น
ตาม ม.77

ข ัน้ที ่8
รับฟัง

ความเห็น
ตอ่กรอบ
สาระส าคญั
ของรา่ง
กฎหมาย
ตาม ม.77
ในระบบ
ออนไลน์

ข ัน้ที ่9
จัดประชมุ
รับฟัง

ความเห็น
ตอ่รา่ง
กฎหมาย 
(ราย
มาตรา)
ตาม ม.77 
ใน 5 

ภมูภิาคทัว่
ประเทศ

ข ัน้ที ่10
จัดท า

สรปุผลการ
รับฟัง

ความเห็น 
รายงานการ
วเิคราะห์
ผลกระทบ
ตอ่รา่ง และ
เอกสาร
ประกอบกา
รน าเสนอ 
รา่ง พรบ.

ข ัน้ที ่11
เผยแพรผ่ล
การรับฟัง
ความเห็น 
และ

รายงานผล
การ

วเิคราะห์
ผลกระทบ
ตอ่รา่ง
กฎหมาย
บนเว็บไซด์

สผ.

ข ัน้ที ่12
เสนอ

คณะกรรม
การพฒันา
กฎหมาย
ทส. 

(ปกท.ทส
เป็น

ประธาน)
พจิารณา
หลกัการ

ข ัน้ที ่13
เสนอ

อนุกรรมการ
กฎหมาย 
และ กนภ. 
พจิารณารา่ง
พรบ. และ
เห็นชอบให ้
เสนอ ครม.

ข ัน้ที ่14
เสนอ ครม. 
พจิารณา

ข ัน้ที ่15
เสนอ สคก. 
พจิารณา

ข ัน้ที ่16
ส านักงาน
เลขาธกิาร
สภาฯ 

กลัน่กรอง
และให ้
ความ
เห็นชอบ
บรรจเุขา้
วาระการ
ประชมุ
รัฐสภา

ข ัน้ที ่17
รัฐสภา 
(สภา

ผูแ้ทนราษ
ฎรและ
วฒุสิภา) 
พจิารณา

64 64 64 64

ผลการด าเนนิงานสะสมถงึปี2563 เป้าหมายปี2564 เป้าหมายปี2565

แผนการด าเนนิงาน/ข ัน้ตอนการพฒันากฎหมายตามประเด็นปฏริปูประเทศ
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2. รอ้ยละของโครงการทีร่กัษามาตรการตามรายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม EIA

ค าอธบิาย

▪ โครงการทีรั่กษามาตรการตามรายงาน EIA พจิารณาจากรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(รายงาน Monitor) ซึง่ผูด้ าเนนิการหรอืผูข้ออนุญาตจะตอ้งจัดท าเมือ่ไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิโครงการหรอืกจิการแลว้ (ตัง้แตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 
กนัยายน 2564) และสผ.มหีนังสอืแจง้ตอบผลการพจิารณารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ (ตัง้แตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)

▪ การค านวณ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
รอ้ยละ 49.53 รอ้ยละ 48.04 รอ้ยละ 57.48 รอ้ยละ 63.24

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- โครงการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ EIA ไดรั้บการ
ก ากบั ตดิตาม และน าไปสูก่ารพัฒนาระบบ EIA
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหป้ระชาชนยอมรับ
และมั่นใจในระบบ EIA รวมทัง้สง่ผลใหป้ระชาชน
อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 64 รอ้ยละ 66 รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 70

เง ือ่นไข

▪ จ านวนโครงการทีไ่ดจั้ดสง่รายงาน Monitor (ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2563 –30 กนัยายน 2564) คอื จ านวน
โครงการทีผู่จั้ดท าโครงการ สง่รายงาน Monitor ให ้สผ. หรอื สผ. ไดรั้บรายงาน Monitor จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั/หน่วยงานอนุญาต

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง น า้หนกั
25

100xจ านวนโครงการทีรั่กษามาตรการตามรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงาน EIA

จ านวนโครงการทีไ่ดส้ง่รายงาน Monitor

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ

โครงการบรกิารชมุชนและทีพั่ก

อาศยั
4443

เหมอืงแร่ 696

อตุสาหกรรม 375

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 110

พลงังาน 420

คมนาคม 201

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี 183

พัฒนาแหลง่น ้าและเกษตรกรรม 23

รวม 6451

จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัความเห็นชอบ EIA
และยงัเปิดด าเนนิโครงการ 

ขอ้มลู ณ 31 สค.63

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รอ้ยละ 63.24
(ผลงานปี 63)

รอ้ยละ 64

(แผน ปี 64)

รอ้ยละ 66

(แผน ปี 65)
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ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. การประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม

ค าอธบิาย

• พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ พืน้ทีอ่นุรักษ์สิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดขึน้โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43-45 แหง่พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2535 โดยเป็นกลไกทางกฎหมายทีส่ามารถน ามาเป็นเครือ่งมอืในการสงวน คุม้ครอง รักษา ยับยัง้การด าเนนิการหรอืสง่เสรมิการด าเนนิการใดๆ อันเป็นการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีค่วบคูก่ับการด าเนนิการฟ้ืนฟดูว้ยวธิอีืน่ๆ โดยผา่นการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นในพืน้ที่

• การประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มแบง่ออกเป็นสองลักษณะ คอื ออกเป็นกฏกระทรวง และออกเป็นประกาศกระทรวง โดยมแีนวทางดังนี้
1. กรณีการประกาศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม โดยออกกฎกระทรวง ตอ้งปรากฎวา่เป็นพืน้ทีท่ีเ่ขา้ขา่ยตามมาตรา 43 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ลัีกษณะเป็นตน้น ้าล าธาร หรอืมรีะบบนเิวศตาม
ธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งจากพืน้ทีอ่ ืน่โดยทั่วไป หรอืมรีะบบนเิวศตามธรรมชาตทิีอ่าจถกูท าลายหรอืไดร้ับผลกระทบกระเทอืนจากกจิกรรมตา่งๆ ของมนุษยไ์ดโ้ดยง่าย หรอืเป็นพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่
ทางธรรมชาตหิรอืศลิปกรรมอันควรแกก่ารอนุรักษ์และพืน้ทีนั่น้ยังมไิดถ้กูประกาศก าหนดใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์ โดยทัง้นีก้ารออกเป็นกฎกระทรวง จะมผีลใชบั้งคับตอ่เนือ่งจนกวา่จะมกีาร
ปรับปรงุกฎกระทรวง 

2. กรณีการประกาศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม โดยออกเป็นประกาศกระทรวง ตอ้งปรากฎวา่เป็นพืน้ทีเ่ขา้ขา่ยตามมาตรา 45 ซึง่เป็นพืน้ทีไ่ดม้กีารก าหนดใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมอืง
เขตผังเมอืงเฉพาะ เขตควบคมุอาคาร เขตนคิมอตุสาหกรรม แตม่สีภาพปัญหาสิง่แวดลอ้มรนุแรงเขา้ขัน้วกิฤตจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยทันท ีทัง้นีก้ารออกเป็นประกาศกระทรวงจะมี
ระยะเวลาในการใชบั้งคับ เนือ่งจากประกาศกระทรวงจะท าหนา้ทีเ่สรมิกฎหมายอืน่ๆ ทีม่อียูใ่นพืน้ทีนั่น้แลว้ โดยจะท าหนา้ทีฟ้ื่นฟคูณุภาพสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรม
จนอยูใ่นภาวะวกิฤตใหม้สีภาพดขีึน้

• ขัน้ตอนการปฏบัิตงิานแบง่เป็น 2 ขัน้ตอนหลัก คอื ขัน้ตอนการก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการ และขัน้ตอนทางกฏหมาย กลา่วคอื ขัน้ตอนการเสนอพืน้ทีเ่พือ่ประกาศเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองฯ 
สามารถเสนอไดจ้ากทัง้ภาคประชาชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นผูก้ าหนด โดย สผ. พจิารณาวา่พืน้ทีนั่น้เขา้ขา่ยมาตรา 43 หรอื
มาตรา 45 และพจิารณาก าหนดมาตรการ ตามมาตรา 44 ตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 หลังจากนัน้จะเขา้สูข่ัน้ตอนประชมุรับฟังความ
คดิเห็นจากประชาชนในพืน้ที ่หน่วยงานทอ้งถิน่ จังหวัด และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทกุภาคสว่นตอ่ไป จากนัน้น ามาจัดท ารา่งประกาศกระทรวง หรอืรา่งกฎกระทรวง โดยเสนอให ้
คณะอนุกรรมการพจิารณาการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มพจิารณา คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาตามล าดับ เพือ่ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา

• รายงานผลการด าเนนิการตามมาตรการภายใตป้ระกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม พจิารณาจากผลการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะตามจ านวนมาตรการทีม่กีารด าเนนิการภายใตป้ระกาศพืน้ที่
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใช ้จ านวน 4 พืน้ที่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 1 ฉบบั 2 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 3 ฉบับ

เกณฑก์ารประเมนิ

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

• เป็นไปตามแผน 2 พืน้ที่
• รายงานผลการด าเนนิการตาม
มาตรการภายใตป้ระกาศพืน้ที่
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 2 พืน้ที่

• เป็นไปตามแผน 3 พืน้ที่
• รายงานผลการด าเนนิการตาม
มาตรการภายใตป้ระกาศพืน้ที่
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 3 พืน้ที่

• เป็นไปตามแผน 3 พืน้ที่
• รายงานผลการด าเนนิการตาม
มาตรการภายใตป้ระกาศพืน้ที่
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 4 พืน้ที่

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ประชาชนอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีณุภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ี
- เพือ่สงวนรักษาพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่ทางธรรมชาตทิี่

แตกตา่งจากพืน้ทีอ่ ืน่โดยทั่วไป
- เพือ่คุม้ครองฟ้ืนฟคูณุภาพสิง่แวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรมจนอยูใ่นภาวะวกิฤต
ใหม้สีภาพดขีึน้

ตัวชีว้ัดใหม่ น า้หนกั
25

การด าเนนิการปี 2564
- น าประกาศกระทรวงฯ ประกาศลงราชกจิจา
นุเบกษา และสง่ประกาศใหจั้งหวดัและอปท. 
รับทราบ จ านวน 3 ฉบบั 
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ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. การประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม (ตอ่)

ค าอธบิาย

ประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบงัคบัใช ้จ านวน 4 พืน้ท ี่ ไดแ้ก่

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ขยายระยะเวลาการใชบ้งัคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขต

พืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในทอ้งทีต่ าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ต าบลหนองผึง้ ต าบลยางเนิง้ และต าบลสารภ ีอ าเภอ

สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่และในทอ้งทีต่ าบลอโุมงค ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดล าพนู พ.ศ. 2558

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีจั่งหวัดภเูก็ต พ.ศ. 2560

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีอ่ าเภอบา้นแหลม อ าเภอเมอืง

เพชรบรุ ีอ าเภอทา่ยาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุ ีและอ าเภอหัวหนิ อ าเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีันธ ์พ.ศ. 2561

4. กฎกระทรวง ก าหนดใหพ้ืน้ทีต่ าบลบางกะเจา้ ต าบลบางกอบวั ต าบลบางน ้าผึง้ ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมทุรปราการ เป็นเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2562  

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั
25

แผนการด าเนนิงานการประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม

ล าดบั พืน้ที่
(จงัหวดั)

ข ัน้ที ่1
ยกรา่งประกาศ/
รา่งกฎกระทรวง

ข ัน้ที ่2
เสนอคณะ
อนุกรรมการฯ 
พจิารณา

ข ัน้ที ่3
นติกิร สผ.
ตรวจสอบ
ขอ้กฏหมาย

ข ัน้ที ่4
เสนอคณะ
กรรมการ
สิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาติ
พจิารณา

ข ัน้ที่ 5
เสนอคณะ
รัฐมนตร ี
พจิารณา

ข ัน้ที่ 6
แจง้มต ิครม.และ
รา่งประกาศ/
รา่งกฎ
กระทรวง

ใหจ้ังหวัดและ
อปท.รับทราบ

ข ัน้ที ่7
ส านักงาน
คณะกรรม

การกฤษฎกีาและ/
หรอืคณะกรรม
การตรวจสอบรา่ง
กฎหมายและรา่ง
อนุบัญญัตทิีเ่สนอ
คณะรัฐมนตรี
ตรวจพจิารณา

ข ัน้ที่ 8
ส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร ี
สง่รา่งประกาศ
กระทรวงหรอื
รา่งกฎกระทรวง
ใหร้มว.ทส.
พจิารณา
ลงนาม

ข ัน้ที่ 9
น าประกาศ
กระทรวง/
กฎกระทรวง
ประกาศ

ลงราชกจิจา
นุเบกษา

ข ัน้ที่ 10
สง่ประกาศ
กระทรวง

ใหจ้ังหวัดและ
อปท.รับทราบ

1 สรุาษฎรธ์าน ี 64 64 64 64 64 64

2 กระบี ่ 64 64 64 64 64 64 64 64

3 พังงา 64 64 64 64 64 64 64 64

ผลการด าเนนิงานสะสมถงึปี 2563 เป้าหมายปี 2564

* คณะอนุกรรมการฯ หมายถงึ คณะอนุกรรมการพจิารณาการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม
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e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มูลและการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อรับ
บริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์ ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกบั
กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นไดท้ ัง้ประชาชน หนว่ยราชการ ภาคธุรกจิ และองคก์ร รวมถงึ
ระบบดังกลา่วมกีารใหข้อ้มลู สนับสนุน หรอืใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน 

ทีม่า : ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) (www.egov.go.th)

การขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจัิดท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม

ผูใ้ดทีม่คีวามประสงคจ์ะจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิ ารายงานเกีย่วกับการศกึษา

และมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบกระเทอืนตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม

จากเลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม หรอืผูซ้ ึง่เลขาธกิารมอบหมาย ดังนัน้ การไดรั้บใบอนุญาตเป็น

ผูม้สีทิธทิ ารายงานฯ ตอ้งมกีารยืน่ค าขอรับใบอนุญาตฯ ช าระคา่ธรรมเนยีม 

และออกใบอนุมัต/ิใบอนุญาต/เอกสารทางราชการทางอเิล็กทรอนกิสห์รอื

การอนุมัตผิา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่ตอ่ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ผลการด าเนนิงาน
ปี 2563 : พัฒนาระบบยืน่ขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจัิดท ารายงาน 

EIA ผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส์

เป้าหมายการยกระดบังานบรกิาร
ปี 2564 : งานขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจัิดท ารายงาน EIA ทีย่ืน่ค า

ขอและช าระคา่ธรรมเนยีมผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอื
ชอ่งทางอืน่ ๆ และมกีารออกใบเสร็จรับเงนิทางระบบ
อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ปี 2565 : พัฒนาระบบเพือ่รองรับการออกใบอนุมตั/ิใบอนุญาต/
เอกสารทางราชการไดท้างอเิล็กทรอนกิสห์รอืการอนุมตัผิา่น
ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

ปี 2566 : งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอ ช าระคา่ธรรมเนยีม และออกใบอนุมตั/ิ
ใบอนุญาต/เอกสารทางราชการไดท้างอเิล็กทรอนกิสห์รอื
การอนุมตัผิา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

การใหบ้รกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-Service) เป็นการด าเนินการ เพื่อยกระดบังานบรกิารของส่วนราชการไปสู่การใหบ้รกิารแบบออนไลน์
เพือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่ราชการของประชาชน 

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

ระดบั 2 (Level 2)
การช าระคา่ธรรมเนยีม

ยืน่ช าระ ณ ส านักงาน ผา่นเครือ่ง รูดบตัร
อเิล็กทรอนกิส ์(EDC) ของธนาคารกรุงไทย  
(ประชาชนไมต่อ้งน าเงนิสดไปจา่ย)

ยืน่ช าระผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ ไดโ้ดยประชาชน
ไมต่อ้งเดนิทางไปตดิตอ่ ณ ส านักงาน เชน่ 
counter ธนาคาร, counter service, 
7-ELEVEN เป็นตน้

ยืน่ช าระผา่นระบบออนไลนข์องหน่วยงาน 
และออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

4.1 ตวัชีว้ดัการสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุกระบวนงาน (e-Service) : ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

15

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 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) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 292.62 439.05 435.12

เกณฑก์ารประเมนิ

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

370
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที่ 3:

351-399 คะแนน)

435.12
(คะแนนปี 63)

443.82
(คะแนนปี 63 + 2%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการ

สมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2568) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 400 410 415 420 425

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและคมนาคมขนสง่ (MtCO2eq)

ค าอธบิาย

• หลักการค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลังงาน ไดค้าดการณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศไทย โดยใชปี้ พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) เป็นปีฐาน มกีารปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก 186 MtCO2eq และคาดการณ์ วา่จะเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็น 367 MtCO2eq ในกรณีปกต ิ(Business as Usual: BAU) 

BAU : Business as usual [กรณีฐานทีใ่ชป้ระมาณการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในอนาคตในกรณีทีม่นุษยด์ าเนนิกจิกรรมตามปกตโิดยไมม่กีจิกรรมการลดกา๊ซเรอืนกระจกใดๆ เพิม่เตมิ      
เลย] เทา่กับปรมิาณการปลอ่ย GHG จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในปี 2020 = 367 MtCO2eq

MtCO2eq = ลา้นตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่
• แหล่งทีม่าของขอ้มูล - รายงานการตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน โดยรวมผลการลดก๊าซเรอืนกระจกจาก 8 มาตรการหลักที่

รายงานในรายงานการตดิตามประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

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%)

ปี 2561
ลดได ้57.84
MtCO2eq 
(15.76%)

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

53.00 MtCO2eq
(แผน 63)

55.42 MtCO2eq 57.84 MtCO2eq 
(ผลงานปี 63)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลดลง คณุภาพสิง่แวดลอ้มดขีึน้

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย
ปี 2562

53 MtCO2eq
ปี 2563

55 MtCO2eq
ปี 2564

64 MtCO2eq
ปี 2565

71 MtCO2eq
ปี 2566

75.83 MtCO2eq

เงือ่นไข

การรายงานผลการด าเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจกของกระทรวงพลงังาน จะรายงานเป็นทางการ โดยม ีLag Time 2 ปี เนือ่งจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในกระบวนการตดิตาม รายงานผล และทวนสอบ (Measurement 
Reporting and Verification : MRV) ขอ้มลู ซึง่ผลการลด GHG ภาคพลงังานตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะท างานประสานงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของกระทรวงพลงังาน และคณะกรรมการ นโยบายการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ไดร้ับการยอมรบัตามหลกัเกณฑม์าตรฐานสากลทีก่ าหนด ดงันัน้ ในปี พ.ศ.2564 จะสามารถรายงานผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกลา่สดุได ้คอืปี พ.ศ.2562

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง 

ตัวชีว้ดัตดิตามผลการด าเนนิงาน (Monitor KPI) 
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Back Up
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ตวัชีว้ดั

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิ/

แผนแมบ่ท / แผน 12 / 
นโยบายรฐับาล

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

น า้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ด าเนนิงานปี

63

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 

คะแนน)

มาตรฐาน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 70)

1. การประเมนิผลการลดกา๊ซ
เรอืนกระจกในภาคพลงังาน
และคมนาคมขนสง่ 
(MtCO2eq) 

• แผนแมบ่ท ดา้นการเตบิโต
อยา่งยั่งยนื

• แผน 12 ย.4 การเตบิโตที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

• นโยบายรฐับาล

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลดลง
คณุภาพสิง่แวดลอ้มดขีึน้

20 57.84 53 55.42 57.84

2. รอ้ยละของโครงการทีร่กัษา
มาตรการตามรายงาน
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
EIA

• แผน 12 ย.4 การเตบิโตที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

• นโยบายรฐับาล

ประชาชนยอมรับและมั่นใจ   ใน
ระบบ EIA รวมทัง้สง่ผลให ้
ประชาชนอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

20 63.24 63.24 64 65

3. การประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิง่แวดลอ้ม

• แผน 12 ย.4 การเตบิโตที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

• นโยบายรฐับาล

ประชาชนอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีณุภาพ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี

15 มากกวา่
แผน
2 พืน้ที่

เป็นไป
ตามแผน
2 พืน้ที่

เป็นไปตาม
แผน
3 พืน้ที่

• เป็นไปตาม
แผน 3 พืน้ที่

• รอ้ยละเฉลยี
ของมาตรการที่
มกีารด าเนนิการ
ภายใตป้ระกาศฯ

4. ความส าเร็จของการพฒันา
กฎหมายตามแผนปฏริูป
ประเทศ(KPI 1 กรม 1 ปฏริูป)

• แผนการปฏริูปประเทศ 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

15 - เป็นไป
ตามแผน 
2 ฉบบั

ดกีวา่แผน
1 ฉบบั

ดกีวา่แผน     
2 ฉบบั

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) (รอ้ยละ 30)

5. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

5.1) การพฒันาองคก์ารสู่

ดจิทิลั : การสรา้งนวตักรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนงาน (e-Service) 

• นโยบายรฐับาล ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้
ขอรับบรกิาร และลดภาระการ
เดนิทางมาตดิตอ่ราชการของ
ประชาชน 

15 ยืน่
แบบฟอรม์
ออนไลน์

ยืน่ช าระ
ณ 

ส านักงาน

ยืน่ช าระ
ผา่น

ชอ่งทาง
อืน่ๆ

ยืน่ช าระและ
ออกใบเสร็จ 
รับเงนิ

อเิล็กทรอนกิส์

5.2) การประเมนิสถานะ
ของหนว่ยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

• มต ิครม. เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 โดยมี
เป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของ
ประชาชน

15 435.12 370 435.12 443.82

รวม 100

แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม


