รายงานการประเมินตนเองจากผลการปฏิบัตงิ าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(25)

ขั้นมาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

1. ความสำเร็จของการ
พัฒนากฎหมายตาม
แผนปฏิรปู ประเทศ

20

• ร่าง
พระราชบัญญัติ
ความหลาก
หลายทางชีวภาพ
เสนอ กอช.
พิจารณา
• ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เสนอ
อนุกรรมการ
กฎหมาย และ
กนภ. พิจารณา

• ร่าง
พระราชบัญญัติ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เสนอ ครม.
พิจารณา เป็น
อย่างน้อย
หรือ
• ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เสนอ ครม.
พิจารณา เป็น
อย่างน้อย

• ร่าง
พระราชบัญญัติ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เสนอ
ครม. พิจารณา
เป็นอย่างน้อย
และ
• ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เสนอ ครม.
พิจารณา เป็น
อย่างน้อย

• ร่างพระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เสนอ ครม.
พิจารณา
• ร่าง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เสนอ
อนุกรรมการกฎหมาย
และ กนภ. พิจารณา

75.00

15

2. ร้อยละของโครงการที่
รักษามาตรการตาม
รายงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม EIA

25

ร้อยละ 63.24

ร้อยละ 64

ร้อยละ 66

ร้อยละ 66.33

100.00

25

3. การประกาศพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

25

• ส่งประกาศ
กระทรวงให้
จังหวัดและ
อปท. รับทราบ
ได้จำนวน 2
พื้นที่
• รายงานผล
การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ภายใต้ประกาศ
พื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม
2 พื้นที่

• ส่งประกาศ
กระทรวงให้
จังหวัดและ
อปท. รับทราบ
ได้จำนวน 3
พื้นที่
• รายงานผล
การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ภายใต้ประกาศ
พื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 3
พื้นที่

• ส่งประกาศ
กระทรวงให้
จังหวัดและ
อปท. รับทราบ
ได้จำนวน
3 พื้นที่
• รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
มาตรการภายใต้
ประกาศพื้นที่
คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 4
พื้นที่

• ส่งประกาศกระทรวง
ให้จังหวัดและ อปท.
รับทราบ ได้จำนวน
3 พื้นที่
• รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
มาตรการภายใต้
ประกาศพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4 พื้นที่

100.00

25

4. การประเมินผลการ
ลดก๊าซเรือนกระจกใน

Monitor

-

-

-

-

-

ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกการติดตาม

เป้าหมาย

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

ขั้นต่ำ
(25)

ขั้นมาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ประเมินผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกจาก
มาตรการภาคพลังงาน
และขนส่ง ปี พ.ศ.
2562 ประเทศไทยลด
ก๊าซเรือนกระจกได้
ทั้งสิ้น 64.20 MtCO2
(ร้อยละ 17.49) จาก
มาตรการภาคพลังงาน
จำนวน 9 มาตรการ
และมาตรการภาค
ขนส่ง จำนวน
1 มาตรการ รวมทั้งสิ้น
10 มาตรการ

ภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง
(MtCO2eq)

5.1การสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุง
กระบวนงาน
(e-Service) การขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
จัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

15

ยื่นชำระ ณ
สำนักงาน ผ่าน
เครื่องรูดบัตร
อิเล็กทรอนิกส์
(EDC) ของ
ธนาคารกรุงไทย
(ประชาชนไม่
ต้องนำเงินสด
ไปจ่าย)

ยื่นชำระผ่าน
ช่องทางอื่น ๆ
ได้โดยประชาชน
ไม่ต้องเดินทาง
ไปติดต่อ ณ
สำนักงาน เช่น
counter
ธนาคาร,
counter
service, 7ELEVEN เป็นต้น

ยื่นชำระผ่าน
ระบบออนไลน์
ของหน่วยงาน
และออก
ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
ได้

ยื่นชำระผ่านระบบ
ออนไลน์ของ
หน่วยงาน และออก
ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้

100.00

15

5.2 การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)

15

370

435.07

443.77

446.04

100.00

15

คะแนนรวม
สรุปผลการประเมิน

95
ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ : สรุปผลประเมิน
หมายถึง ระดับคุณภาพ
หมายถึง ระดับมาตรฐานขั้นสูง
หมายถึง ระดับมาตรฐานขัน้ ต้น
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง

ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90.00-100.00
ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75.00-89.99
ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60.00-74.99
ส่วนราชการที่มีผลคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60.00

