
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
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ระดับคุณภาพ 

 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมิน 

สรุป 
การประเมิน 

1. Functional Based 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี  

1.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในภาคพลังงานและ
คมนาคม ขนส่งลดลง 

- 
(ประเมินรอบท่ี 2) 

- -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1 .2  จ านวนพื้ นที่ ที่ ไ ด้ รั บการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
จากการมีมาตรการ/แนวทาง
ป ฏิ บั ติ / แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร      
เชิงพื้นที ่ 

1 พื้นที่ (แห่ง) 1 พ้ืนท่ี (แห่ง) 
ประกาศกระทรวงฯ 

เรื่องก าหนดพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัด

ภูเก็ต 1 ฉบับ 
(ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันท่ี  
15 ธันวาคม 2560 

 

1.3 การติดตามโครงการที่ผ่าน
การประเมิน EIA 

  
 

      1.3.1 ร้อยละของโครงการที่
ผ่านการประเมิน EIA ที่
สามารถตรวจได้ และ
รักษามาตรการตาม
รายงาน EIA 

ร้อยละ 44.96 ร้อยละ 46.46  

       1.3.2 ร้อยละของโครงการที่ผ่าน
การประเมิน EIA ที่ได้
จัดส่งรายงาน Monitor 

 

ร้อยละ 42.68 ร้อยละ 27.05    



องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมิน 
สรุป 

การประเมิน 

2. Agenda Based
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ  

2.1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

      2.1.1 ร้อยละการด าเนินการ
ตาม แผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

    2.1.2 ร้อยละการชี้แจง
ประเด็นส าคญัที่ทันต่อ
สถานการณ ์(ถ้ามี)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

2.2 จ านวนการจัดหาที่ดินใหผู้้

ยากไร้*  

83,500 ไร่ 
(ป่าสงวน 

80,000 ไร่ และ
ป่าชายเลน 
3,500 ไร่) 

99,916-0-17.8 ไร ่
ป่าสงวน :  
95,704-2-80 ไร ่
ป่าชายเลน :  
4,211-1-37.8 ไร่ 

 

Agenda ส าคัญตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด 
2.3การประเมินผลและรายงาน 

EIA EHIA และ COP 

 
 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ
พิจารณาให้
ความเห็นต่อ 
พรบ.สวล. ฉบับ
แก้ไข 

 
 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติลงมติใน
วาระที่ 3 เห็นสมควร
ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.
ส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. เมื่อวันที่    
19 มกราคม 2561 

 
 

 

3. Area Based
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบรูณา
การการด าเนินงาน
หลายพื้นท่ีหรือหลาย
หน่วยงาน (ถ้าไม่มี
ภารกิจนี้ ไม่ต้อง
ประเมิน)    

ไม่เสนอ     



องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมิน 
สรุป 

การประเมิน 

4. Innovation 
Based 
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
พัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้ 
บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ  

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
- การยื่นลงทะเบียนรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- - -  
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินกิจกรรม
ได้ร้อยละ 80 

ด าเนินกิจกรรมได้   
ร้อยละ 100 

 

5. Potential Based 
ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความ ส าคญั
เชิงยุทธศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนาประเทศ ตาม
แผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของ
รัฐบาล ประกอบกับผล
การประเมินโดยองค์กร
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 

วัดผลการ
ด าเนินงานและ
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

ของส่วนราชการ 
ในช่วง 6 เดือน

แรก 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ได้ร้อยละ 87.50 
ผลการเบิกจ่าย  
ได้ร้อยละ 58.71 

 

 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 5.2 การด าเนินการจดัท าแผน

ปฏิรูปองค์การ 
ความครบถ้วน
ของข้อมูลที่

ก าหนดให้จัดท า
แผนปฏิรปู

องค์การ (ส่วนท่ี 
2 – ส่วนท่ี 3) 

100% 

ความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดท าแผนปฏิรูป

องค์การ  
(ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 3) 

100% 

 

 


