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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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แผนฯ 12แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

• ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การสรา้ง ความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ้าในสังคม 
• ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื
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แผนการปฏริปูประเทศ

• ประเด็นการปฏริปูที ่5: สิง่แวดลอ้ม 
• ประเด็นการปฏริปูที ่4: ความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
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หมายเหตุ

คอื ตัวชีว้ัดของแผนระดับชาตทิีถ่า่ยทอดลงสูต่ัวชีว้ัดของกระทรวง และลงระดับกรม

12. สัดสว่นพืน้ทีส่ ี

เขยีวพืน้ทีเ่ป็นป่า
ธรรมชาต ิ: จ านวน
พืน้ทีป่่าไม ้–
ส ารวจจากภาพถา่ย
ดาวเทยีม (ไร)่ 
(ตัวชีวั้ด monitor)
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1. ความส าเร็จความส าเร็จการ
จัดท าดัชนสีมรรถนะ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ
ไทย

ห
ล
ัก
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นโยบายเร่งดว่น
เรือ่งที ่1 การแกไ้ขปัญหาในการ
ด ารงชวีติของประชาชน
เรือ่งที ่11 การจัดเตรยีม
มาตรการรองรับภัยแลง้และ
อทุกภัย

นโยบายหลัก
10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
10.3 สง่เสรมิการบรหิารจัดการน ้าทัง้ระบบ แหลง่น ้า ชมุชน และทะเล 
10.5 แกไ้ขปัญหากา๊ซเรอืนกระจก และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิ หมนุเวยีน 
10.7 พัฒนากลไกแกปั้ญหา ความขัดแยง้ ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
10.8 แกไ้ขปัญหาการจัดการขยะและของเสยีอยา่งเป็นระบบ 

• จ านวนแผนผังภูมนิเิวศระดับภาค (Y2-6)
• พืน้ทีท่ีม่กีารด าเนนิการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาต ิ
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวถิชีวีติพืน้ถิน่บนฐาน
ธรรมชาตแิละฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยนืในพืน้ที ่(Y1-6)

• สัดส่วนพืน้ทีส่เีขยีวทุกประเภท ไดแ้ก่ พืน้ทีเ่ป็นป่าธรรมชาต ิพืน้ทีป่่าเศรษฐกจิเพือ่
การใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงและชนบท รวมทัง้ป่าในเมอืงและชุมชนเพือ่การ
เรยีนรูพ้ักผ่อนหย่อนใจ (Y1-18)

• ดัชนคุีณภาพมหาสมุทร (Y1-18)
• จ านวนเมอืงคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในเมอืงอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (Y1-6)
• อันดับของประเทศดา้นความย่ังยนืและคุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดับโลก (Y2-18)
• ดัชนสีมรรถนะสิง่แวดลอ้ม (Y1-18)
• ดัชนกีารตระหนักรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม (Y1-18)
• ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผ้ลติภัณฑ ์และสาขาการจัดการของเสยีลดลง 
(Y1-18)

• ดัชนปีระสทิธิภาพการจัดการขยะ (Y1-18)
• คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ แหล่งน ้าทะเล และแหล่งน ้าใตด้นิ อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของการใชป้ระโยชน ์(Y1-18)

• ดัชนคีวามมั่นคงดา้นน ้าของประเทศ (Y2-19)
• ระดับความมั่นคง และ/หรอืผลติภาพจากการใชน้ ้า (Y2-19)
• สัดส่วนของแม่น ้าล าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาตทิีไ่ม่มสีิง่รุกล ้า
ผดิกฎหมาย (รอ้ยละของแม่น ้าล าคลองและพืน้ทีชุ่่มน ้าทัง้ประเทศ) (Y2-19)

• ดัชนคีวามมั่นคงดา้นน ้าอุปโภคบรโิภค (Y1-19)
• ดัชนคีวามมั่นคงดา้นน ้าเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Y1-19)
• ดัชนกีารรับมอืกับพบิัตภิัยดา้นน ้า (Y1-19)
• ดัชนธีรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการน ้า (Y1-19)
• ดัชนคีวามมั่นคงดา้นน ้าในเขตเมอืง (Y1-19) 
• ดัชนคีวามมั่นคงดา้นน ้าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิ (Y1-19)
• สัดส่วนพืน้ทีชุ่มชน (นอกเขต กทม.ทีเ่ป็นชุมชนขนาดใหญ่) 
รมิแม่น ้า ล าคลอง และแหล่งน ้าธรรมชาต ิ(Y1-19)

• สัดส่วนพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ แบ่งเป็นพืน้ทีป่่าเพือ่การอนุรักษ์รอ้ยละ 
25 พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิ รอ้ยละ 15 พืน้ทีป่่าชายเลนเพิม่จาก 1.53 ลา้นไร่ เป็น 1.58 ลา้นไร่ 
และพืน้ทีป่ลูกและฟ้ืนฟปู่าตน้น ้าเพิม่ขึน้ (แผน 12)

• จ านวนชนดิพันธุ์และประชากรของสิง่มชีวีติทีอ่ยู่ในภาวะถูกคุกคามหรอืใกลสู้ญพันธุ์ (แผน 
12)

• แผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรัฐ (โครงการ One Map) ทีแ่ลว้เสร็จมกีารประกาศใช ้และจ านวน
พืน้ทีจ่ัดทีด่นิท ากนิใหชุ้มชน (แผน 12)

• ระบบพยากรณ์และเตอืนภัยล่วงหนา้ส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพบิัตทิางธรรมชาติ
ในพืน้ทีเ่สีย่งภัย (แผน 12)

• สัดส่วนของพืน้ทีเ่สีย่งภัยทีไ่ดร้ับการจัดตัง้เครอืข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาต(ิแผน 12)
• จ านวนผูเ้สยีชวีติและมูลค่าความเสยีหายจากภัยธรรมชาต ิค่าใชจ้่ายในการชดเชยผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากภัยพบิัตใินพืน้ทีเ่สีย่งภัยซ า้ซากลดลง (แผน 12) 

• สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดร้ับการจัดการอย่างถูกตอ้งและน าไปใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ 75 สัดส่วนของเสยีอันตรายชุมชนทีไ่ดร้ับการก าจัดอย่างถูกตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทัง้หมดเขา้สู่ระบบการจัดการทีถู่กตอ้ง (แผน 12)

• คุณภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤตหมอกควันไดร้ับการแกไ้ขและมค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (แผน 12)
• ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 7             
ของการปล่อยในกรณีปกต ิภายในปี 2563 (แผน 12)

• ตน้ทุนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อ tCO2 เทยีบเท่า) มแีนวโนม้ลดลง (แผน
12)

• แผนปฏิบัตกิารการปรับตัวเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในรายสาขาทีจ่ าเป็น เช่น 
การจัดการน ้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม ้(แผน 12)

• การจัดตัง้กลไกภายในประเทศเพือ่สนับสนุนดา้นการเงนิ เทคโนโลยแีละการเสรมิสรา้งศักยภาพ
• ค่าเฉลีย่สารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลักมาบตาพุดไม่เกนิเกณฑม์าตรฐาน (คุณภาพ
อากาศในพืน้ทีว่กิฤตอยู่ในเกณฑด์-ีค่าเฉลีย่เบนซนิในพืน้ทีม่าบตาพุด จังหวัดระยอง) (แผน 12-9)

• ลุ่มน ้าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน ้า มแีผนบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างสมดุล ระหว่างความ
ตอ้งการใชน้ ้ากับปรมิาณน ้าตน้ทุน และมกีารแปลงไปสู่การปฏิบัตทิีเ่ป็นรูปธรรม (แผน 12)

• ประสทิธิภาพการใชน้ ้าทัง้ภาคการผลติและการบรโิภคเพิม่ขึน้ (แผน 12)
• พืน้ทีแ่ละมูลค่าความเสยีหายจากอุทกภัยและภัยแลง้มแีนวโนม้ลดลง (แผน 12) 
• คุณภาพน ้าของแม่น ้าสายหลักทีอ่ยู่ในเกณฑด์เีพิม่ขึน้ (แผน 12)

• ขอ้มูลอัตราการลดลงของพืน้ทีป่่าไม ้
• ขอ้มูลเชิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สี

เขยีวในเขตเมืองและชุมชนเพิม่ขึ้น
• กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ทรัพยากรป่าไม ้
• ขอ้มูลผลติภัณฑม์วลรวมหรอือัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่

ใชผ้ลติผลจากป่าไมแ้ละสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่า
ไม ้

• คุณภาพสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เป็นไป
ตามค่าเกณฑม์าตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

• ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมพษิมาบตาพุด
• จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถ

ด าเนนิการไดท้ันทใีนพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก

ขับเคลือ่นกระบวนทัศนใ์หม่
เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสมดุล

5

สรา้งสมดุลและยั่งยนืดา้นทรัพยากรน ้า
ใหก้ับประชาชนอยา่งท่ัวถงึและรักษาระบบนเิวศน์

สง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติทีด่ี

เพิม่ศักยภาพองคก์รรอบรับวถิใีหม่
และนวัตกรรมใหม่

7. ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนา
แหล่งน ้า

11. ดัชนคีุณภาพ
มหาสมทุร 
(Ocean 
Health Index)

8. รอ้ยละของ
ปรมิาณขยะ
มลูฝอยชมุชน
ไดรั้บการ
จัดการอยา่ง
ถกูตอ้ง 

2. การประเมนิผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนสง่ (MtCO2eq)

10. คุณภาพน ้า
ของแมน่ ้า
สายหลัก
ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์
ดเีพิม่ขึน้

1. ดัชนผีลการด าเนนิงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental 
Performance Index)

4. การเพิม่ประสทิธภิาพคลังขอ้มลูความ
หลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย

• แผนแมบ่ทดา้นพืน้ทีเ่มอืงน่าอยูอ่ัจฉรยิะ
• แผนแมบ่ทดา้นการเตบิโตอยา่งยั่งยนื

2. การประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืน
กระจกในภาคพลังงานและขนสง่ 
(MtCO2eq)                                         

3. รอ้ยละของโครงการทีรั่กษามาตรการตาม
รายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม EIA

5. การสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุ
กระบวนงาน (e-Service) 
การขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจัิดท า
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

6. การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

3. ความส าเร็จ
ของการจัดการ
หมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot)

4. จ านวน
พืน้ทีป่่าไดรั้บ
การฟ้ืนฟู

5. ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนนิงานดา้น
การป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝ่ัง

6. ความส าเร็จของ
การประกาศแจง้
เตอืนภัยล่วงหนา้
ไดทั้นเหตุการณ์
น ้าท่วม น ้าป่าไหล
หลาก และดนิถล่ม

9. ความส าเร็จของ
การจัดการ
คุณภาพอากาศ



ล าดบัที่ ชือ่ตวัชีว้ดั น า้หนกั

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/
แผน 12 /แผนการปฏรูิปประเทศ/

นโยบายรฐับาล/อืน่ ๆ

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 70)

1 ความส าเร็จการจัดท าดชันีสมรรถนะสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 25 ⁻ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตปิระเด็น การเตบิโตอย่างยั่งยนื

⁻ แผน 12 ย.4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

⁻ แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
ประเด็นที ่4 สง่เสรมิและรักษาสิง่แวดลอ้มเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ี

2 รอ้ยละของโครงการทีร่ักษามาตรการตามรายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม EIA 20 ⁻ แผน 12 ย.4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

⁻ นโยบายรัฐบาล

3 การเพิม่ประสทิธภิาพคลงัขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย 25 ⁻ แผนปฏริูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

4 การประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและขนสง่ (MtCO2eq) monitor - แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตปิระเด็น การเตบิโตอย่างยั่งยนื

- แผน 12 ย.4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

- นโยบายรัฐบาล

⁻ แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
ประเด็นที ่4 สง่เสรมิและรักษาสิง่แวดลอ้มเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ี

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) (รอ้ยละ 30)

5 การสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน (e-Service) 
การขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

15 นโยบายรัฐบาล

6 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 15 มต ิครม. 

สรปุการเสนอตวัชีว้ดัของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ความส าเร็จการจดัท าดชันสีมรรถนะสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย

ค าอธบิาย

• ดัชนีสมรรถนะสิง่แวดลอ้ม (Environmental Performance Index: EPI) เป็นตัวชีวั้ดที่เป็นการประเมนิสถานการณ์ปัจจุบันในดา้นสิง่แวดลอ้ม มีลักษณะการประเมนิที่ครอบคลุม
หลายวัตถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ดา้นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนามัยสิง่แวดลอ้ม เชน่ ค่าดัชนี EPI ซึง่เป็นงานศกึษาทีพั่ฒนาโดยมหาวทิยาลัยเยลและมหาวทิยาลัย
โคลอมเบยี ลา่สดุไดม้กีารเผยแพรใ่นปี 2563 ประกอบดว้ยตัวชีวั้ดจ านวน 32 ตัว ทัง้นี้ ดัชนี EPI เป็นตัวชีวั้ดของการบรโิภคและการผลติของประเทศมคีวามยั่งยนืสงูขึน้ ภายใตแ้ผนย่อย
การสรา้งการเตบิโตอยา่งยั่งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว

• การจัดท าดัชนีสมรรถนะสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย เป็นการศกึษาวธิกีารค านวณ ขอ้มลูฐาน และองคป์ระกอบตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าดัชนีสมรรถนะสิง่แวดลอ้ม ใหม้ขีอ้มลู
ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งตามบรบิทของประเทศ เพือ่ใชใ้นการพัฒนาแนวทางการประเมนิ EPI ของประเทศไทย และใชใ้นการประเมนิสถานการณ์ของเป้าหมายของแผนย่อยสังคม
เศรษฐกจิสเีขยีว ภายใตแ้ผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเด็นที ่18 การเตบิโตยั่งยนื ใหช้ัดเจนยิง่ข ึน้ รวมถงึการจัดท าแผนการบรหิารจัดการและระบบตดิตามและประเมนิผลดัชนี
สมรรถนะสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

• ขอบเขตการประเมนิ ศกึษาองคป์ระกอบและวธิกีารประเมนิของดัชนี EPI ในกรณีงานศกึษาทีพั่ฒนาโดยมหาวทิยาลัยเยลและมหาวทิยาลัยโคลอมเบยี และพัฒนาองคป์ระกอบและวธิกีาร
ประเมนิดัชนี EPI ทีเ่หมาะสมของประเทศไทย ทัง้นี้ จัดท าผลการประเมนิเบือ้งตน้ของดัชนี EPI ทัง้ในกรณีงานศกึษาของมหาวทิยาลัยเยลและมหาวทิยาลัยโคลอมเบยี และกรณี EPI
ทีเ่หมาะสมของประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูจากหน่วยงานในประเทศไทย

• วธิกีารเก็บขอ้มูล ศกึษาองคป์ระกอบ วธิกีารประเมนิ และตัวแปรตา่ง ๆ ของดัชนี EPI ทีพั่ฒนาโดยมหาวทิยาลัยเยลและมหาวทิยาลัยโคลอมเบยี จัดเก็บขอ้มลูจากหน่วยงานในประเทศไทย 
เพือ่น ามาประเมนิดัชนี EPI ทัง้ในกรณีรปูแบบงานศกึษาของมหาวทิยาลัยเยลและมหาวทิยาลัยโคลอมเบยี และกรณี EPI ทีเ่หมาะสมของประเทศไทย

• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล ขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และรายงานเชงิเทคนคิของการประเมนิ EPI ทีพั่ฒนาโดยมหาวทิยาลัยเยลและมหาวทิยาลัยโคลอมเบยี 

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน
- - -

เกณฑก์ารประเมนิ

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

กรอบตัวแปร 
คา่เป้าหมาย เกณฑก์าร
วัดของดัชนีสมรรถนะ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ
ไทย

ผลประเมนิดัชนีสมรรถนะ
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย

รายงานผลการประเมนิ
ดัชนีสมรรถนะสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทย เสนอ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพจิารณา

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ประชาชนเกดิความตระหนักและใหค้วามส าคัญตอ่การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม

ตัวชีวั้ดใหม่ น า้หนกั

25

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2567) 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย ดัชนีสมรรถนะสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย

แผนบรหิารจัดการดัชนี
สมรรถนะสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย

ระบบการตดิตามและ
ประเมนิผลดัชนีสมรรถนะ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ
ไทย

4

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65)

กรอบตัวแปร ค่าเป้าหมาย เกณฑก์ารวัดของดัชนีสมรรถนะสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยแลว้เสร็จ
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ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รอ้ยละของโครงการทีร่กัษามาตรการตามรายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม EIA

ค าอธบิาย

 โครงการทีรั่กษามาตรการตามรายงาน EIA พจิารณาจากรายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (รายงาน Monitor) ซึง่ผูด้ าเนนิการ
หรอืผูข้ออนุญาตจะตอ้งจัดท าเมือ่ไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิโครงการหรอืกจิการแลว้ (ตัง้แตวั่นที่ 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) และ สผ. มหีนังสอืแจง้ตอบผลการพจิารณารายงาน
ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ (ตัง้แตวั่นที่ 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

 การค านวณ :

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนนิงาน

รอ้ยละ 49.53 รอ้ยละ 48.04 รอ้ยละ 57.48 รอ้ยละ 63.24 รอ้ยละ 66.33

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- โครงการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ EIA
ไดรั้บการก ากับ ตดิตาม และน าไปสู่

การพัฒนาระบบ EIA ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ท าใหป้ระชาชนยอมรับและ
มั่นใจในระบบ EIA รวมทัง้สง่ผลให ้
ประชาชนอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ี

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2568)

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 66 รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 72
เงือ่นไข

 จ านวนโครงการทีไ่ดจั้ดสง่รายงาน 
Monitor (ตัง้แตวั่นที่ 1 ตลุาคม 2564 –
30 กันยายน 2565) คอื จ านวน
โครงการทีผู่จั้ดท าโครงการ สง่รายงาน 
Monitor ให ้สผ. หรอื สผ. ไดรั้บ
รายงาน Monitor จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
จังหวัด/หน่วยงานอนุญาต

ตัวชีว้ัดเดมิ
น า้หนกั

20

100xจ านวนโครงการทีร่ักษามาตรการตามรายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงาน EIA

จ านวนโครงการทีไ่ดส้ง่รายงาน Monitor

จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัความเห็นชอบ EIA
และยงัเปิดด าเนนิโครงการ 

ขอ้มูล ณ 11 ส.ค.64

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รอ้ยละ 62.35

(ผลการด าเนนิงานเฉลีย่

ยอ้นหลัง 3 ปี (ปี 62-64 )

รอ้ยละ 66.00

(แผน ปี 65)

รอ้ยละ 68.00

(แผน ปี 66)

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65)

จ านวนโครงการทีรั่กษามาตรการตามรายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม EIA ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 68
(ตัง้แต่ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค. 65) 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ

โครงการบรกิารชมุชนและที่

พักอาศัย
2,897

เหมอืงแร่ 662

อุตสาหกรรม 245

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 60

พลังงาน 503

คมนาคม 189

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 204

พัฒนาแหล่งน ้าและ

เกษตรกรรม
30

รวม 4,790
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3. การเพิม่ประสทิธภิาพคลงัขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย

ค าอธบิาย

• การด าเนินงานภายใตแ้ผนการปฏริูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ประเด็นปฏริูปเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ ก าหนดใหม้กีารพัฒนาและเชือ่มโยงฐานขอ้มูล             

ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยใหม้กีารจัดล าดับความส าคัญของขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพในปัจจุบัน การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง มกีารตดิตามประเมนิผล

และท าใหม้คีวามย่ังยนื และใหม้ศีนูยข์อ้มลูกลางดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย เพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในภาครัฐ สถาบันการศกึษา องคก์รพัฒนาเอกชน นักวจัิย 

นักวชิาการ และชมุชน สามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลู และตัวอยา่งความหลากหลายทางชวีภาพ และน าไปใชป้ระโยชน์เพือ่ต่อยอดสรา้งองคค์วามรูส้ าหรับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิ 

การแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม การบรหิารจัดการ การตอบสนองพันธกรณีและความตกลงระหวา่งประเทศ ความรว่มมอืในระดับภมูภิาค และการกา้วสูป่ระเทศไทย 4.0

• คลังขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย (http://thbif.onep.go.th/) เป็นระบบทีเ่ชือ่มตอ่ฐานขอ้มลูและขอ้มลูจากหน่วยงานทีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้งกับความหลากหลายทาง

ชวีภาพ เพือ่เผยแพร่และใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพของพชื สัตว ์จุลนิทรีย ์รวมถงึทะเบยีนชนิดพันธุต์่างถิน่ สถานภาพการคุกคาม สถานภาพการคุม้ครองตาม

กฎหมาย ภมูปัิญญาและการใชป้ระโยชน์ ผูเ้ชีย่วชาญและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง และอยูร่ะหวา่งการพัฒนาระบบฯ ใหร้องรับขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพในเชงิพืน้ที ่เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิ

การใชป้ระโยชน์รว่มกับหน่วยงานในระดับทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน • ระบบคลังขอ้มลูความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของประเทศไทย 
1 ระบบ

• เชือ่มต่อขอ้มลู               
3 หน่วยงาน

• เชือ่มต่อขอ้มลู
7 หน่วยงาน

• เชือ่มต่อขอ้มลู    
12 หน่วยงาน

• ระบบขอ้มลู 
ภมูสิารสนเทศดา้น
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

• เชือ่มต่อขอ้มลู       
16 หน่วยงาน

เกณฑก์ารประเมนิ

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

คลังขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีแ่สดงผลระดับ
พืน้ที่ จ านวน 1 พืน้ที่

คลังขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีแ่สดงผลระดับพืน้ที่
จ านวน 2 พืน้ที่

คลังขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีแ่สดงผลระดับ
พืน้ที่ จ านวน 3 พืน้ที่

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในภาครัฐ สถาบันการศกึษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวจัิย นักวชิาการ และชุมชน 
ไดรั้บ ประโยชน์จากการน าขอ้มูลไปใชใ้นการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพในเชงิพื้นที ่และ
ต่อยอดสรา้งองคค์วามรูใ้นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิ สูก่ารพัฒนาประเทศอย่างย่ังยนื

ตัวชีว้ัดใหม่ น า้หนกั

25

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2567) 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย คลังขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีแ่สดงผลระดับ
พืน้ที่ จ านวน 2 พืน้ที่

คลังขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีแ่สดงผลระดับพืน้ที่

จ านวน 5 พืน้ที่

คลังขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีแ่สดงผลระดับพืน้ที่

จ านวน 7 พืน้ที่

6

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65)

คัดเลอืกพืน้ทีน่ าร่องแลว้เสร็จ จ านวน 3 พืน้ที่
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3. การเพิม่ประสทิธภิาพคลงัขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย (ตอ่)

ค าอธบิาย (ตอ่)

• การเพิม่ประสทิธภิาพคลังขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย คอื การเพิม่ประสทิธภิาพการจัดเก็บขอ้มลูและประมวลผลระดับพืน้ที่ ภายใตร้ะบบคลังขอ้มลูความหลากหลาย

ทางชวีภาพของประเทศไทย เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยนื รวมทัง้ เป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน

สบืเนื่องในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทอ้งถิน่ เพือ่รว่มสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)

• พืน้ทีท่ีม่คีวามส าคัญทางดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคัญดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ ในเรือ่งของการอนุรักษ์และะใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อยา่งยั่งยนื ซึง่หมายรวมถงึ พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีคุ่ม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  พืน้ทีชุ่ม่น ้าทีม่คีวามส าคัญระหว่างประเทศ (แรมซารไ์ซต)์ หรอืพืน้ทีช่มุชนทีม่กีารใช ้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื เชน่ พืน้ทีต่ าบลบางกะเจ ้า จังหวัดสมทุรปราการ  หมูเ่กาะกระ จังหวัดนครศรธีรรมราช ลุม่แมน่ ้าสงครามตอนลา่ง จังหวัดนครพนม

ตัวชีว้ัดใหม่ น า้หนกั

25

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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4. การประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและขนสง่ 
(MtCO2eq)

ค าอธบิาย

• หลักการค านวณการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลังงานและขนสง่ ไดค้าดการณ์การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศไทย โดยใชปี้ พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) เป็นปีฐาน มกีารปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก 186 MtCO2eq และคาดการณ์วา่ จะเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็น 367 MtCO2eq ในกรณีปกต ิ(Business as Usual: BAU) 
BAU : Business as usual [กรณีฐานทีใ่ชป้ระมาณการการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคตในกรณีทีม่นุษยด์ าเนนิกจิกรรมตามปกตโิดยไมม่กีจิกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจกใดๆ เพิม่เตมิเลย] 
เทา่กับปรมิาณการปลอ่ย GHG จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในปี 2020 = 367 MtCO2eq

MtCO2eq = ลา้นตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : รายงานการตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน  และรายงานการตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจกจากมาตรการ
ภาคขนสง่ของกระทรวงคมนาคม

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน ปี 2559
ลดได ้45.68 MtCO2eq

(12%)

ปี 2560
ลดได ้51.72 MtCO2eq

(14.09%)

ปี 2561
ลดได ้57.84 MtCO2eq 

(15.76%)

ปี 2562
ลดได ้64.20 MtCO2eq 

(17.49%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดลง 
คณุภาพสิง่แวดลอ้มดขี ึน้

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2568) 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย
ปี 2563

55 MtCO2eq
ปี 2564

64 MtCO2eq
ปี 2565

71 MtCO2eq
ปี 2566

75.83 MtCO2eq

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

1) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

2) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3) องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก 
(องคก์ารมหาชน)

เง ือ่นไข

การรายงานผลการด าเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจกของกระทรวงพลังงาน จะรายงานเป็นทางการ โดยม ีLag Time 2 ปี เนื่องจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในกระบวนการตดิตาม รายงานผล และทวนสอบ 
(Measurement Reporting and Verification : MRV) ขอ้มูล ซึง่ผลการลด GHG ภาคพลังงานตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะท างานประสานงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของกระทรวงพลังงาน และ
คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแหง่ชาต ิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีม่คีวามถกูตอ้ง ไดรั้บการยอมรับตามหลักเกณฑม์าตรฐานสากลทีก่ าหนด ดังนัน้ ในปี พ.ศ.2565 จะสามารถรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกล่าสดุได ้คอืปี พ.ศ.2563

8

Joint KPIs
ขา้มกระทรวง

ตัวชีว้ัดต่อเนื่อง
ตวัชีว้ดั Monitor



e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มูลและการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อรับบรกิาร โดยเกณฑใ์นการพจิารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
จัดว่าเป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นไดท้ ัง้ประชาชน หนว่ยราชการ ภาคธุรกจิ และองคก์ร รวมถงึ
ระบบดงักลา่วมกีารใหข้อ้มูล สนับสนุน หรอืใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน 

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

การขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจัิดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ผูใ้ดทีม่คีวามประสงคจ์ะจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ้งไดร้ับใบอนุญาต

เป็นผูม้สีทิธทิ ารายงานเกีย่วกับการศกึษาและมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบกระเทอืนตอ่

คณุภาพสิง่แวดลอ้มจากเลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

หรอืผูซ้ ึง่เลขาธกิารมอบหมาย ดังนัน้ การไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิ ารายงานฯ ตอ้งมกีารยืน่ค า

ขอรับใบอนุญาตฯ ช าระคา่ธรรมเนียม และออกใบอนุมัต/ิใบอนุญาต/เอกสารทางราชการทาง

อเิล็กทรอนกิสห์รอืการอนุมัตผิา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่ตอ่ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ผลการด าเนนิงาน
ปี 2564 : งานขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิัดท ารายงาน EIA ทีย่ืน่ค าขอและช าระคา่ธรรมเนียม

ผ่านทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอืชอ่งทางอืน่ ๆ และมกีารออกใบเสร็จรบัเงนิทาง
ระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

เป้าหมายการยกระดบังานบรกิาร
ปี 2565 : พัฒนาระบบเพือ่รองรับการออกใบอนุมัต/ิใบอนุญาต/เอกสารทางราชการไดท้าง

อเิล็กทรอนกิสห์รอืการอนุมัตผิ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

ปี 2566 : งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอ ช าระคา่ธรรมเนียม และออกใบอนุมัต/ิใบอนุญาต/เอกสารทาง
ราชการไดท้างอเิล็กทรอนกิสห์รอืการอนุมัตผิ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

การใหบ้รกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Service) เป็นการด าเนนิการ เพื่อยกระดบังานบรกิารของสว่นราชการไปสู่การใหบ้รกิารแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดนิทางมาตดิต่อราชการของ
ประชาชน 

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

ระดบั 3 (Level 3)
การออกเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(e-License/ 
e-Certificate/e-Document) ผ่านทาง Mobile หรอื 
เว็บไซต์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(e-License/ 
e-Certificate/e-Document) ตามมาตรฐาน ETDA 
ผ่านทาง Mobile หรอื เว็บไซต ์และผูร้ับบรกิารสามารถ 
print out เอกสารได ้

สามารถเริม่ใหบ้รกิารได ้และมจี านวนผูใ้ชง้านผ่านระบบ
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ xx ของจ านวนผูร้ับบรกิารทัง้หมด

5. การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรุงกระบวนงาน (e-Service) 
การขอรบัใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ตวัชีว้ัดตอ่เนื่อง น า้หนกั

15

9

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เง ือ่นไข

1) รอ้ยละของจ านวนผูรั้บบรกิารทัง้หมด พจิารณาใน 3 กรณี คอื(1) กรณีผูรั้บบรกิารในปีนัน้นอ้ยกวา่ 100 รายเป้าหมายขัน้สงู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50   (2) กรณีผูรั้บบรกิารในปีนัน้ 100 -500 รายเป้าหมายขัน้สงู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20
และ (3) กรณีผูรั้บบรกิารในปีนัน้มากกวา่ 500 ราย เป้าหมายขัน้สงู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5

2) การนับจ านวนผูรั้บบรกิาร ใหนั้บตัง้แตร่ะบบ e-Service ทีพั่ฒนาเปิดใชบ้รกิารได ้
3) จ านวนผูรั้บบรกิารทัง้หมด หมายถงึ จ านวนผูรั้บบรกิารผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน หรอืของหน่วยงานอืน่ และผูรั้บบรกิารทีข่อรับบรกิาร ณ ส านักงาน (Walk in) หรอืชอ่งทางอืน่ ๆ เชน่ ไปรษณีย ์แฟกซ ์



5. การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรุงกระบวนงาน (e-Service) 
การขอรบัใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ตอ่)

ตวัชีว้ัดตอ่เนือ่ง น า้หนกั

15

10

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค าอธบิาย

• ขัน้ตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิ ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามผังขัน้ตอนประกอบดว้ย 
1) ขัน้ตอนการเตรยีมการและการยืน่ค าขอ
2) ขัน้ตอนการพจิารณาและตรวจสอบเอกสาร โดยการพจิารณาถงึความครบถว้น ความถกูตอ้งและความสมบูรณ์
ของเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

3) ขัน้ตอนการพจิารณาอนุญาต เมือ่เอกสารทกุอย่างครบถว้น ถกูตอ้งสมบูรณ์แลว้ คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการ
ขอรับอนุญาต จะพจิารณาเอกสารและมกีารสมัภาษณ์ผูเ้สนอ ขอเป็นผูช้ านาญการ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการพจิารณาผูม้สีทิธขิอรับใบอนุญาต

4) ขัน้ตอนการแจง้ผลการพจิารณา โดย สผ. จะแจง้ผลการพจิารณาใหแ้กผู่ข้อรับใบอนุญาต โดยผูท้ีไ่ดร้ับอนุญาต 
จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต เพือ่รับใบอนุญาตตอ่ไป

• ระยะเวลาที ่สผ. ใชใ้นการพจิารณาค าขอ และการพจิารณาอนุญาต 55 วันท าการ (นับจากวันทีล่งรับค าขอ) ทัง้นี้ 
ไม่นับระยะเวลาทีผู่ย้ืน่ขอรบัใบอนุญาตแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเอกสารในขัน้ตอนตรวจสอบความถกูตอ้งและสมบูรณ์  โดย
ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเอกสารภายในระยะเวลาทีร่ะบุในหนังสอืแจง้ความจ านง ทัง้นี้ ในแตล่ะขัน้ตอน
ไม่เกนิ 30 วัน

• ขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่างปรับแกร้่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผูม้ีสทิธทิ ารายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม โดยขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ดังนั้น การออก
เอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์จะด าเนนิการไดเ้มือ่ระบบ e-Service ทีพ่ัฒนาเปิดใชบ้รกิารได ้ตามเงื่อนไขของ
ร่างกฎกระทรวงฯ ทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา

ผงัข ัน้ตอนการขอรบัใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิ ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65)

แบบจ าลอง (Prototype) ระบบการขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธจิัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม



6. การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการ เพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางให ้  สว่นราชการ
พัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งยั่งยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดขีึน้จาก
ผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิัตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน 292.62 439.05 435.07 446.04

เกณฑก์ารประเมนิ

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

380.00
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที่ 3:

351-399 คะแนน)

446.04
(คะแนนปี 64)

454.96
(คะแนนปี 64 + 2%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลกัดนัการด าเนนิงาน
ในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรแ์ละแผนระดบัประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน

ตวัชีว้ัดตอ่เนื่อง 
น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบ

ราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาองคก์าร    

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิัตงิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2568)

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 445 450 455 460

11

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65)

จัดท าขอ้มูลการประเมนิสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ตามแบบฟอรม์ทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ครบถว้นทกุหมวด


