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AGENDA

ท่ีมา/ความส าคัญ

ขอบเขตการประเมิน ECO-Efficiency

รายละเอียด ตัวช้ีวัด ECO-Efficiency 



กพย.



คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
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แนวคิด PAC

คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ (PAC) เห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานเพื่อ
รองรับตามแนวทางของ กพย. ซึ่ง
ในการพิจารณาเพื่อก าหนดตัวชี้วัด
ให้รองรับตามแนวทางดังกล่าว 
PAC มีแนวคิดให้พิจารณาเป็นช่วง
การด าเนินงาน (Phase) เพื่อให้
รัฐวิสาหกิจมีการเตรียมความพร้อม 
และให้ความส าคัญในการน าแนวคิด
ไปด าเนินงาน  

มติ PAC เมื่อ....

มติ PAC เมื่อ 3 ส.ค. 60 เห็นชอบ
ให้ก าหนดตัวชี้วัด Eco-Efficiency 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยเริ่ม
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ปี 2561
เป็นต้นไป 

ตัวชี้วัด 
ประสิทธภิาพเชิงนเิวศ
เศรษฐกจิ (Eco-
efficiency)   



• ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)   
สัดส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) ที่เมื่อเทียบกับการลดการใช้ทรัพยากร (และ/หรือ การ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ในกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)
ตามมาตรฐาน ISO 14045 

สูตรการค านวณ : รายได้ หรือมูลค่าเพิ่ม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การลดใช้ทรัพยากร) 

โดยมีตัวชี้วัดที่จะใช้ส าหรับการค านวณ เช่น การลด Ecological Impact 
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ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

• ก าหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผล (ระบบปัจจุบันการด าเนินงาน
ตามนโยบาย  และระบบ SEPA ผลลัพธ์ 7.6 ผลลัพธ์ด้าน
การน าองค์กร) 

• แนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ต้องสอดคล้องตาม 
มาตรฐาน ISO 14045 Eco-efficiency - ประสิทธิภาพเชิง
นิ เวศเศรษฐกิจ (ซึ่ งต้องระบุแนวทางให้ รส . ว่าต้องมี
องค์ประกอบของแนวทางอะไรบ้าง  โดยต้องหารือเพิ่มเติม 
และหารายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้ง)

10



• ในช่วงแรก รส. ทุกแห่ง อาจ
ไม่จ าเป็นต้องประเมิน แต่จะ
พิจารณาจากความพร้อม 
และบริบทองค์กร 

• โดย รส. ที่ต้องประเมิน เป็น 
รส. ที่อยู่ในกลุ่มสาธารณูปโภค
ของประเทศ  กลุ่มขนส่ง และ
กลุ่มที่ต้องผลิต และส่งผล
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สอดรับการผลิตที่สะอาด 

• เบื้องต้นรัฐวิสาหกิจที่จะประเมินผลประกอบด้วย 18
รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 

• กลุ่มพลังงาน (ปตท. กฟผ. กฟน. กฟผ.)  
• กลุ่มขนส่ง (บกท ทอท ขสมก บขส. รฟท.) 
• กลุ่มอุตสาหกรรม (รยส. อส. โรงงานไพ่ โรงพิมพ์ต ารวจ)  
• กลุ่มสาธารณูปการ (กปน. กปภ. กนอ.)
• กลุ่มเกษตร (กยท. อสค. ) 

• ส าหรับ ปตท. กฟผ. มีพื้นฐานการ
ด าเนินงานแล้ว อาจเข้าสู่ระยะที่ 2 คือ 
การค านวณค่า Eco-efficiency ได้เลย

• รส. ที่เหลือ ให้ขึ้นกับ Sub-PAC ในการ
พิจารณาความเหมาะสม  อาจเป็นการ
เตรียมความพร้อม



ระยะที่ 1  : ในปี 2561 พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมการศึกษาและก าหนดแนวทางในการ
วัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด

1 มีการตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงานในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร

2 ท าการศึกษาและการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

efficiency) ขององค์กร

3 รายงานผลการศึกษาและการก าหนดแนวทางในการการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency) ขององค์กรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

4 ด าเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยเริ่มจัดเก็บ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5 ด าเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยสามารถ

จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ครบถ้วน

ก าหนดตัวชี้วัดซึ่งมีค านิยามร่วมกัน โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ระยะ 
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ระยะที่ 2 : ในปี 2562 เป็นต้นไป  พิจารณาจากการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินใน
เรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ได้จริงและ
รายงานผลออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจนและมีการเทียบกับมาตรฐาน 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด

1 สามารถด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินในเร่ืองของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตาม

แนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 80 และการมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency)

2 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 สามารถด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 90 และการมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่อง

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 2 สามารถด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 100 และมีการวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) แล้วเสร็จ (ค านวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency))

4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และน าผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางใน

การปรับปรุงผลเพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐาน

5 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และน าผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงผล

เพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการด าเนินงานส าหรับปีถัดไปที่ชัดเจน 
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