
รายงานการประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ำหนัก ขั้นต้น  
(50) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75)  

ขั้นสูง  
(100) 

1. ความสำเร็จการ
จัดทำดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

25 กรอบตัวแปร 
ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การวัด
ของดัชนี
สมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 

ผลประเมิน
ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม
ของประเทศ
ไทย 

รายงานผลการ
ประเมิน 
ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 
เสนอ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
พิจารณา 

- กรอบตัวแปร ค่า
เป้าหมาย เกณฑ์การวัด
ของดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย แล้วเสร็จ 
- ผลประเมินดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย แล้ว
เสร็จ 

75 18.75 
 

2. ร้อยละของโครงการ
ที่รักษามาตรการตาม
รายงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม EIA 

20 ร้อยละ 62.35 
(ผลการดำเนินงาน
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี  

(ปี 62-64)) 

ร้อยละ 66.00  
(แผน ปี 65) 

ร้อยละ 68.00 
(แผน ปี 66) 

ร้อยละ 68.34 100 20.00 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย 

25 คลังข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีแสดงผล
ระดับพื้นท่ี
จำนวน 1 พื้นท่ี 

คลังข้อมูลความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ี
แสดงผลระดับ
พื้นท่ีจำนวน 2 
พื้นท่ี 

คลังข้อมูลความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ี
แสดงผลระดับ
พื้นท่ีจำนวน 3 
พื้นท่ี 

- จัดทำเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกพื้นท่ีนำร่องแล้ว
เสร็จ  
- จัดทำรายการพื้นท่ีนำ
ร่องที่จะนำใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกพื้นท่ี
โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายเป็น
พื้นท่ีความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีมี
ความสำคัญนานาชาติ 
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 
เรียบร้อยแล้ว 
- กำหนดจัดการประชุม
เพื่อพิจารณาคัดเลือก
พื้นท่ีนำร่อง ในวันท่ี 25 
มีนาคม 2565 โดยผล
จากการประชุม ได้แก่ 
ผลการคัดเลือกพื้นท่ีนำ
ร่องเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลใน
เชิงพื้นท่ี จำนวน 3 พื้นท่ี 

0 0 



ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ำหนัก ขั้นต้น  
(50) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75)  

ขั้นสูง  
(100) 

4. การประเมินผลการ
ลดก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคพลังงานและขนส่ง 
(MtCO2eq) 

Monitor - - - - สผ. ร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย สำนักงาน
นโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร และ
องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ได้มี
การหารือแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันจันทร์ท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อ
คาดการณ์ผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกจาก 9 
มาตรการ สำหรับปี พ.ศ. 
2563 ในเบื้องต้น และ
พิจารณาทางเลือกของ
มาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกอื่นๆ เพิ่มเติม  
- ประสานหน่วยงาน
หลักของกระทรวง
พลังงาน และกระทรวง
คมนาคมจัดเตรียม
ข้อมูลผลการลดก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อจะ
รายงานผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกปี พ.ศ. 
2563 เสนอต่อ
คณะทำงานจัดทำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกและ
มาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคพลังงาน
พิจารณาในเดือน
เมษายน 

- - 
 



ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ำหนัก ขั้นต้น  
(50) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75)  

ขั้นสูง  
(100) 

5. การสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุง
กระบวนงาน (e-
Service) การขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
จัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

15 ออกเอกสารเป็น
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
License/e-
Certificate/e-
Document)  
ผ่านทาง Mobile 
หรือ เว็บไซต์ 

ออกเอกสาร
เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-License/e-
Certificate/e-
Document)  
ตามมาตรฐาน 
ETDA ผ่านทาง 
Mobile หรือ 
เว็บไซต์ และ
ผู้รับบริการ
สามารถ print 
out เอกสารได้ 

สามารถเริ่ม
ให้บริการได้ 
และมีจำนวน
ผู้ใช้งานผ่าน
ระบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ xx 
ของจำนวน
ผู้รับบริการ
ท้ังหมด 

ออกแบบจำลอง 
(Prototype) ระบบ
การขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิจัดทำ
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จ 

0 0 

6. การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

15 380.00 
(ค่าเฉลี่ยคะแนน
กลุ่มท่ี 3: 351-
399 คะแนน) 

446.04 
(คะแนนปี 64) 

454.96 
(คะแนนปี 
64+2%) 

430.24 50 7.50 

                                                                                                            คะแนนรวม 46.25 

                                                                                                   สรุปผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 
 

หมายเหตุ :    

สรุปผลประเมิน  
หมายถึง ระดับคุณภาพ  ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนนิงานอยู่ระหวา่ง 90.00-100.00  
หมายถึง ระดบัมาตรฐานขั้นสงู ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนนิงานอยู่ระหวา่ง 75.00-89.99 
หมายถึง  ระดบัมาตรฐานขัน้ตน้ ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนนิงานอยู่ระหวา่ง 60.00-74.99 
หมายถึง  ระดบัต้องปรับปรงุ  ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนนิงานตำ่กวา่ 60.00 

 


