


รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
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นางสาวสุทธาสินี  แจ้งเดชา  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
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 รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปงีบประมาณ 
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โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ก 

ค าน า 
 
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ

กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ของรัฐ มาตรา ๒๐-๒๒ ที่ได้ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือให้มีการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุ้มค่า โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและ
ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑  
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ก าหนดให้มีการวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามแนวทางการประเมิน 
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณได้ร่วมกันก าหนดไว้ เพ่ือรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
โดยแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ รายงานการประเมินความคุ้มค่า
ดังกล่าว เป็นผลการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ในการทบทวนภารกิจ/โครงการ และงบประมาณด าเนินการ  
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะ
ต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม  

 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 



ข 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
สารบัญภาพ           ค 
สารบัญตาราง          ง 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า ๒ 

บทที่ ๒ ข้อมูลภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดล้อม       ๓ 
๒.๑ เป้าประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ๓ 
๒.๒ การด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม ๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๒.๓ องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๔ 
๒.๔ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวข้อง      ๙ 
๒.๕ ขอบข่ายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน ๙ 
๒.๖ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๐ 
๒.๗ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหน่วยงาน  ๑๒ 

และผลผลิตที่จะน ามาประเมินความคุ้มค่า 
๒.๘ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๐ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บทที่ ๓ รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม   ๒๒ 
๓.๑ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ๒๒ 
๓.๒ สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด ๒๒ 
๓.๓ ผลการด าเนินงาน ๒๓ 

บทที่ ๔ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ      ๒๒ 
และข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
๔.๑ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า ๒๗ 
๔.๒ ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ๒๗ 

บทที่ ๕ การประเมินความคุ้มค่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   ๒๘ 
รายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕.๑ กรอบในการคัดเลือกโครงการเพ่ือประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ๒๘ 

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
๕.๒ ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า รายโครงการ ๒๘ 
๕.๓ โครงการที่เข้าข่ายการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๓๑ 
๕.๔ ผลการประเมินความคุ้มค่ารายโครงการ ๓๒ 
๕.๕ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๗๙ 

รายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

ภาคผนวก   ๘๑ 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า (แบบรายงาน)   ๘๑ 

แบบฟอร์มที่ ๑: การก าหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน  ๘๑ 

แบบฟอร์มที่ ๒: การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล  ๘๒ 

แบบฟอร์มที่ ๓: แบบฟอร์มเพ่ือพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย   ๘๕ 

(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่ 
แบบฟอร์มที่ ๔: สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๘๗ 

เอกสารอ้างอิง           ๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ง 

สารบัญภาพ 
  
ภาพที ่ หน้า 
ภาพที่ ๑ แผนผังโครงสร้างกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม      ๖ 
ภาพที่ ๒ แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม    ๘ 
ภาพที่ ๓ แผนการเบิกจ่ายงบบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๐ 
ภาพที่ ๔ งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปรียบเทยีบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาพที่ ๕ งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑ 

กรมบัญชีกลาง 
ภาพที่ ๖ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๑ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 
ตารางที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๒๓ 
ตารางที่ ๒ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    ๒๔ 

และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตารางที่ ๓ สรุปเกณฑ์การพิจารณา        ๒๘ 
ตารางที่ ๔ สรุปความหมายของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ในการประเมินโครงการ    ๒๙ 
ตารางที่ ๕ หลักเกณฑ์ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดที่ ๔)    ๓๐ 
ตารางที่ ๖ โครงการที่เข้าข่ายการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓๒ 
ตารางที่ ๗ ประมาณการรายได้ของเทศบาลนครขอนแก่น      ๔๘ 

 
 
 

 



รายงานการประเมินความคุม้ค่าการปฏิบัตภิารกจิของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  หน้า | ๑  
 

บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา 
การด าเนินงานของภาครัฐในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัว 

และมีวิธีการบริหารที่ตอบสนองทันต่อสถานการณ์ โดยภาครัฐมีแนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบ  
ของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป จากการควบคุมและด าเนินการเอง มาเป็นก ากับดูแล และอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้ การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนไปด้วย จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ เป็นการให้ความส าคัญกับภาระ
รับผิดชอบต่อผลงาน (Performance Based Accountability) มากขึ้น กับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับ 
กลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อ 
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอด
ท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้น ภาครัฐจึงได้น าการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ ในรูปแบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) มาใช้เพ่ือการบริหาร  
ที่มุ่งเน้นการบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน และมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุม
ผลผลิต และความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ให้ความส าคัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงานมากขึ้น โดยมุ่งประเมิน
ผลผลิต และผลลัพธ์  จากการบริหารงานที่ เกิดขึ้นให้ เป็นไปอย่างประหยัด เกิดความคุ้มค่าของเงิน  
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมทั้งให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ระบบราชการ 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๑ 

โดยมีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้มีการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของระบบราชการไทย 
ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล โดยสาระส าคัญตามมาตรา ๒๒ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินความ
คุ้มค่าได้ ดังนี้ 

“การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินผลการด าเนินภารกิจของภาครัฐว่าสามารถสร้างผลผลิต
และผลลัพธ์ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีผลประโยชน์ 
ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบ
ในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณ  
เป็นตัวเงินได้”1 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติ
รับทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการจัดท าการประเมิน 
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดระดับความส าเร็จในการประเมิน ดังนี้  
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 ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
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ระดับที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย การคัดเลือกโครงการเพ่ือใช้จัดท าการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนฯ จากการด าเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑) เพ่ือจัดท าร่าง
รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  โครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการจัดการ
มลพิษ  

ระดับที่ ๒ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน  
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมแล้วเสร็จ  

ระดับที่ ๓ ผลประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ในทุกโครงการ  

ระดับที่ ๔ ผลประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ในทุกโครงการ  

ระดับที่ ๕ ผลประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ในทุกโครงการ  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า  
มุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง เพ่ือ :  
๑.๒.๑  ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

ประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด 
๑.๒.๒  เป็นข้อมูลส าหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมในการทบทวนจัดล าดับความส าคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ 

รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
๑.๒.๓ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป  
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บทที่ ๒ ข้อมูลภาพรวมของกองทุนสิง่แวดล้อม 

“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยให้
การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้ 

กองทุนสิ่ งแวดล้ อม ได้ เริ่ มด า เนินการมาตั้ งแต่  ปี  พ .ศ.๒๕๓๕ โดยในระยะเริ่ มแรกรั ฐบาล 
ได้อนุมัติเงินจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตอีก ๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๘ จ านวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท  
และได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for 
International Cooperation: JBIC) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จ านวน ๒,๗๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑๕๐ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
ได้รับงบประมาณแผ่นดินปีละ จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท ในแต่ละปีกองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการเก็บ
ค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ก าหนดให้กองทุนใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
๒.๑.๑ ให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัด 

น้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้ 
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย  

๒.๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย 
ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น  

๒.๑.๓ ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย หรือ
น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือ  
การด าเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๑.๔ เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

๒.๑.๕ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน  
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๒.๒ การด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๒.๒.๑ เป้าประสงค์ 

๑) กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีความมั่นคงทางการเงิน และมีการด า เนินการ
ตามหลักการของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าอันดับแรก 

๒) กองทุนสิ่งแวดล้อมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) กองทุนสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

๒.๒.๒ วิสัยทัศน์ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินที่มั่นคง สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล  
๒.๒.๓ พันธกิจ 

ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน เ พ่ือให้มีการด าเนินกิ จกรรมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 

๒.๒.๔ ภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
๑) เสนอแนะเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธ์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  
๒) พิจารณาและจัดท าแผนการระดมทุนและการบริหารเงินกู้โครงการ  
๓) เสนอแนะเ พ่ือให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกผู้จัดการกองทุน และจัดท าบันทึกข้อตกลง 

ระหว่างผู้จัดการกองทุนกับกองทุนสิ่งแวดล้อม  
๕) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและการเงิน  ของ

โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๖) ประสานการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการ  และ

การเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๗) บริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติ  

และจัดท ารายงานการรับและจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห่งชาติ  
๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.๓ องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดองค์กร
และกลไกการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ จ านวน ๒ ชุด ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ในระดับนโยบายที่มีหน้าที่ก ากับการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  
๒) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนสิ ่งแวดล้อม เป็น
กรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน 
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน 
(๓) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 

๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการ
กองทุน ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน 
(๕) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้งอัตรา

ดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๖) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุน

ตามมาตรา ๙๓ 
(๗) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การก าหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณา และปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายก็ได้ 
ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่

กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๒ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ 
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๒.๓.๒ องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
๑)  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ท าหน้าที่โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีพนักงานกองทุนปฏิบัติงาน ณ กรมบัญชีกลาง รวม ๔ คน 
  ๒. จ านวนข้าราชการ เป็นจ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้นๆ 

ภาพที่ ๑ แผนผังโครงสร้างกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒) ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่โดย 
(๑) กรมบัญชีกลาง  โดยกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณอยู่ภายใต้การ

ด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม และเป็น
ผู้จัดการเงินให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๒) บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ท าสัญญากู้ 
จ่ายเงินกองทุนให้กับผู้กู้ รับช าระหนี้คืนให้กับกองทุนและรับผิดชอบในหนี้สูญ และมีหน้าที่จัดสรรเงินกู้ที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศเสีย ระบบก าจัดของเสีย
หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันมลพิษในสถานประกอบการตนเอง  

 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ข้าราชการ (๑) 

 

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
ข้าราชการ (๔) 
ลูกจ้างประจ า (-) 
พนักงานกองทุน (๔) 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

 
 
 

 
ข้าราชการ (๑) 
ลูกจ้างประจ า (๑) 
พนักงานกองทุน (๓) 

กลุ่มงาน  
เลขานุการ

คณะกรรมการ
กองทุน

สิ่งแวดล้อม 
 
ข้าราชการ (๓) 
ลูกจ้างประจ า (-) 
พนักงานกองทุน (๕) 

กลุ่มงาน 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
ข้าราชการ (๓) 
ลูกจ้างประจ า (-) 
พนักงานกองทุน (๔) 

กลุ่มงาน
วิเคราะห์

โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
 
ข้าราชการ (๔) 
ลูกจ้างประจ า (-) 
พนักงานกองทุน (๔) 

กลุ่มงาน
วิเคราะห์

โครงการด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

 
ข้าราชการ (๓) 
ลูกจ้างประจ า (-) 
พนักงานกองทุน (๔)  
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๓) องค์กรตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(๑) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

กรมบัญชีกลางด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ การ
จ่ายเงินกองทุน โดยกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท างบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเพ่ือให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส าเนาส่ ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบแล้วให้รายงานคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ด าเนินงานตาม
ระเบียบดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

(๒) คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๒.๑) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนออย่างเคร่งครัดโดยการน าระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ เป็นมาตรฐานสากลและมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) มาใช้ เพ่ือวัดด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นประจ าทุกปี 

(๒.๒) กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับบริษัท
ที่ปรึกษาในการด าเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน และหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน จะร่วมกันพิจารณา
ก าหนดเกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน หลังจากนั้น 
จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง กับหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนนั้นเพ่ือ
ด าเนินการตามระบบประเมินผลต่อไป  

ดังปรากฏความเชื่อมโยงขององค์กรและกลไกการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วน
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และองค์กร
ตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพที่ ๒ 
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ภาพที่ ๒ แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๒.๔ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุม และบริหารงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะ และที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้ 
๒.๔.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ และมาตรา

อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๒.๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๔.๓ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการปลอด 

การช าระคืนเงินต้น ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๔.๔ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการปลอดการ

ช าระคืนเงินต้น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกาศ ณ วันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
๒.๔.๕ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ

และเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒.๔.๖ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรร และ
ขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.๔.๗ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน 
และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.๔.๘ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรร และ
ขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๕ ขอบข่ายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน 
๒.๕.๑ เงินอุดหนุนส าหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงาน

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๕.๒ เงินกู้ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ
น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

๒.๕.๓ เงินกู้ส าหรับภาคเอกชน 
๑) ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย หรือน้ าเสีย ระบบ

ก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพื่อการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการ
ของตนเอง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒) ภาคเอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของ
เสียตามมาตรา ๗๓ และตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒.๓.๔ เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา 
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๖ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๗๒๑,๓๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น 
๒.๖.๑ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ๑๙ ,๓๗๑ ,๗๘๐ บาท 

ประกอบด้วย 
๑) งบบุคลากร     ๖,๑๖๓,๗๑๖ บาท 
๒) งบด าเนินงาน     ๙,๓๘๘,๐๖๔ บาท 
๓) งบลุงทุน         ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๔) งบรายจ่ายอื่น     ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๖.๒ กรมบัญชีกลาง ๑,๓๔๙,๕๒๐ บาท ประกอบด้วย 
๑) งบบุคลากร     ๙๘๓,๕๒๐  บาท 
๒) งบด าเนินงาน     ๓๖๖,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดงบประมาณดังภาพที่ ๓ ถึง ๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ แผนการเบิกจ่ายงบบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ภาพที่ ๔ งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๒.๗ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหน่วยงาน และผลผลิตที่จะ
น ามาประเมินความคุ้มค่า 

๒.๗.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกที่ประเทศสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติ ๑๙๓ ประเทศ ได้ลงมติรับรองในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United 
Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goals) จ านวน ๑๗ เป้าหมาย และเป้าประสงค์ (Targets) จ านวน ๑๙๖ เป้าประสงค ์
โดยเป็นทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ มีขอบเขตการด าเนินงาน ๕ เรื่อง (๕Ps) ประกอบด้วย 
ประชาชน (People) โลก (Planet) ความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

ผลผลิตของกองทุนสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยเป้าหมายในกลุ่ม Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็น
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง อันประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหาร
จัดการน้ าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการป้าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน ฟ้ืนฟูสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๗.๒ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)2 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมลดปัญหาโลกร้อน  
และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒.๗.๓ นโยบายรัฐบาล 
ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา  

นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ ๑๑ ด้าน เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 

การด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ ๙ ของรัฐบาล “การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

                                                           
2

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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ที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นอันมาก อีกทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทัง้นี ้
ผลการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ ๙.๕ ในเรื่องของการเร่งรัด 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เร่งก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

๒.๗.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน ท่ามกลางสถานการณ์โลก 
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดเป็นสภาพไร้พรมแดน การแข่งขันด้านเศรษฐกิจมีความเข้มข้น 
มากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและ  
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์
เกือบทุกด้าน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอด 
จากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมือง รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างผลตอบแทนจาก
ทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งบรรลุ
เป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะต่อยอดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี 
หลักการส าคัญ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และด าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ส าหรับในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชน  
ในกลุ่มต่างๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์ 
ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นท่ี ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี  
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน  

๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุน ให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ๔) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ผลผลิตของกองทุนสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

๒.๗.๕ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมีวิสัยทัศน์คือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งนี้  ผลผลิตของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าให้คงสภาพรวมถึงการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๓ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายให้สิ่งแวดล้อมได้รับการ
จัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล เช่น ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
คุณภาพแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี และน้ าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒.๗.๖ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  
เป็นทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึด

แผนและนโยบายของชาติในทุกระดับ และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก มาเป็นกรอบการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตินและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการบูรณาการ 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ การด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนรวมทั้งการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งมี
แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดคือจ านวนเครือข่ายความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

๒.๗.๗ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษระยะ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
แนวทางการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี จะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลา 

ช่วงที่ ๑ คือ ระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และช่วงที่ ๒ คือ ระยะหลัง ๕ ปีแรกจนถึง ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๕- ๒๕๗๙) โดยระยะแรก จะวางแนวทางการด าเนินงานในเรื่องที่มีความเร่งด่วน การเร่งแก้ไขปัญหาที่มี
ความวิกฤต จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ และมีรายละเอียดการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการน าไป
ปฏิบัติส่วนช่วงที่ ๒ จะเป็นการวางทิศทางการด าเนินงานจากช่วง ๕ ปีแรก และปรับเปลี่ยนไปสู่ระยะ ๒๐ ปี 
ซึ่งสอดรับกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็นและการเกิดผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ในระยะยาว โดยยัง
ไม่ได้ระบุรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละช่วงทุก ๕ ปี เช่นเดียวกับช่วงที่ ๑ เนื่องจากจะต้องมีการ
ปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกและของประเทศ ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาจุดอ่อน อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงานในช่วง ๕ ปีแรก ส าหรับช่วงระยะ ๕ ปีแรก จะเรียกว่า 
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัด ก า จัดของเสีย และควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ 

ทั้งนี ้กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนแก่โครงการทั้งที่เป็นส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการ
จัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ
ดังกล่าวด้วย รวมถึงเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย
หรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น และให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัด
อากาศเสีย หรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย อีกท้ังเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ข้างต้น 

๒.๗.๘ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล และน าผล

การศึกษามาวิเคราะห์และประเมินผล ได้แก่ ผลการติดตามและประเมินผลช่วงระยะสุดท้ายของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้กรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณา  
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น าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้แผนระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับ มีการ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างสมดุล และเป็นธรรมที่จะน าประเทศ 
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้น้อมน าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก  
ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ผสมผสานกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ นอกจากนี้ได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) มาเป็นแนวทางการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ด้วย 

การด า เนิ น ง านของกองทุ นสิ่ ง แวดล้ อม  มี ค วามสอดคล้ อ งกั บการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟู 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

๒.๗.๙ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
(ฉบับที่ ๒) 

ส าหรับนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้น า ๓ แนวคิด มาใช้เป็นกรอบใน
การก าหนดนโยบายและแผนฯ ได้แก่ ๑) การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวาง
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มุ่งเน้นการวางรากฐานของสังคมให้
พึ่งตนเองได้และเกิดความมั่นคง สามารถต่อยอดสู ่การพัฒนาเศรษฐกิจที ่สร้างความเจริญเติบโต ให้กับ
ประเทศอย่างมั่งคั่ง ๒) การปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย มุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน 
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๒.๗.๑๐  แผนกลยุทธส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

แผนกลยุทธส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางของการด าเนินงานดานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยพิจารณาและยึดถือนโยบายและแผนของชาติในทุกระดับที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองและ 
ตอบสนองกับแนวโนม ทิศทาง และสถานการณปจจุบันของประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผานกระบวนการมีสวนรวม
จากคณะผูบริหาร และบุคลากรของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกระดับ 
ตลอดจนไดมีการทบทวนสภาพปจจุบันขององคกรตามกระบวนการการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร วิ
เคราะหปจจัยภายในและภายนอก วิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าไปสูการก าหนดประเด็นยุทธศาสตรที่เปนภารกิจที่ตองมุงเนนและให
ความส าคัญ และเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมือก าหนดทิศทางการถายทอดไปสูการปฏิบัติใหเห็นความเชื่อมโยงไปถึงเปาหมายที่เปนองครวมตอไป 
ทั้งนี้ยุทธศาสตรภายใตแผนกลยุทธ ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา
และสงเสริมการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สื่อสารประชาสัมพันธ
เพ่ือสรางภาพลักษณองคกร ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางกระแสการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ซึ่งเป็นผลให้การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์สามารถผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๗.๑๑  แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในระดับโลก มีสาเหตุมาจากการ

พัฒนาของประเทศพัฒนาแล้วในช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นตัวเร่งส าคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสมของปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และท าให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรื่องกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ การจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุม
ประเด็นส าคัญด้านการปรับตัวต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมรูปแบบการเติบโต  
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนาที่ยังยืน เพ่ือใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างกลไก
และเครื่องมือส าหรับผักดันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในรายละเอียดแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติหลักของปัญหา โดยกรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้แก่ กรอบแนวคิด DPSIR (Driving Forces-Pressure-State-
Impact-Response Framework) โดยกรอบแนวคิด DPSIR ประกอบด้วยขั้นตอนในการวิเคราะห์ ๕ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
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๑) DRIVING FORCES เป็นการพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานหลักที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดกิจกรรมหรือ
การด าเนินการที่ก่อแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้าง แนวโน้มทิศทางการพัฒนา ทั้งระดับโลก และ
ระดับประเทศ 

(๒) PRESSURES เป็นการพิจารณากิจกรรมหรือการด าเนินการที่เป็นแรงกดดันก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

๓) STATE เป็นการพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปริมาณน้ าฝน ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ระดับน้ าทะเล เป็นต้น 

๔) IMPACTS เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ หรือสถานการณ์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมภาคส่วนหลัก เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข เป็นต้น 

๕) RESPONSES เป็นการน าเสนอแนวทางและมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนหรือการรับมือกับ DRIVERS, PRESSURES และ IMPACTS เพ่ือขจัด
หรือบรรเทาปัญหาที่เกิดข้ึน 

ทั้งนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อม มีกรอบทิศทางการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ คือการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีขอบเขต
และกิจกรรม ดังนี้ 

๑) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) การสร้างความตระหนัก และการสร้างจิตส านึกเพ่ือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการผลิตและการบริโภค 

๓) การสร้างศักยภาพของชุมชนและสร้างเครือข่ายในการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒.๗.๑๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เป็นแผนหลัก 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา ๖ ที่ก าหนดให้ภาคีด าเนินการจัดท ากลยุทธ์หรือแผนระดับชาติเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยในการจัดท าแผนแม่บทฉบับนี้ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยกร่าง
เนื้อหาสาระ ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งการก าหนดกลไกและกระบวนการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผล และผ่านการระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยด าเนินการตาม
กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดให้การสนับสนุนกับโครงการด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ให้เกิดความยั่งยืน 
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๒.๗.๑๓ แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
การจัดท าแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นฉบับที่ ๒ ต่อเนื่องจากแผน

แม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อมฉบับแรก เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) รวมทั้งนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถใช้แผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการขาดแหล่งรายได้ที่ไม่มีศักยภาพ เนื่องจากกองทุน

สิ่ งแวดล้อมมีกระแสรายรับเข้าสู่กองทุนไม่ เพียงพอต่อความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน  
โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมรายได้จากแหล่งเงินทุน ตามมาตรา ๒๒ ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตลอดจน
มุ่งเน้นการด าเนินการตามหลักการของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าเป็นอันดับแรก เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระบบการบริหารเงินกองทุน ทั้งนี้ เพ่ือชะลอปัญหา 
การลดลงของเงินกองทุนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปของเงินกู้ และเงิน
อุดหนุนจะเน้นการก าหนดสัดส่วนเงินสนับสนุนของเงินกู้และเงินอุดหนุนอย่างเหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมาย
การจัดสรรเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะเน้นให้การสนับสนุนแก่
โครงการที่สามารถสนองตอบยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
และเกิดประโยชน์จากการด าเนินการเป็นวงกว้าง นอกจากนี้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยังครอบคลุมถึง
การปรับข้อบังคับ หรือเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือให้มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องในการเพ่ิมกระแสรายรับเข้าสู่
กองทุนและการใช้จ่ายในกิจกรรม เพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรร
เงินที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กรและการบริหารภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนโมเดล Thailand 
๔.๐ มาช่วยในการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัว และลดระยะเวลา ขั้นตอน และกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น 
ยกระดับนวัตกรรม และการริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้กระบวนการท างานแบบมีคุณค่า โดยการปรับปรุง
ระเบียบ หลักเกณฑ ์และมาตรการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกองทุนสิ่งแวดล้อมในทุก
ระดับ ตลอดจนพัฒนากลไกและมาตรการต่างๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดอุปสรรคในการด าเนินงานของ
กองทุน และเพ่ือรองรับสถานการณ์และความเสี่ยงที่กองทุนสิ่งแวดล้อมต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นทุนหมุนเวียนที่มีความม่ันคง และเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ที่สามารถสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องปรับแนวทางการสนับสนุนทางการเงินให้สอดคล้องกับปัญหา  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์  
การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้ทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้น 
ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีล าดับความส าคัญสูงและเร่งด่วน เพ่ือให้เกิดความเป็น  
เอกภาพในการให้การสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรม ตามล าดับความส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นการด าเนินการที่ 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
ในด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
ในการให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนในสภาวะที่กองทุนสิ่งแวดล้อมมีวงเงินที่จ ากัดในการให้การ
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับโครงการ/ กิจกรรม 
ที่สามารถแสดงผลงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างเด่นชัด เป็นที่ยอมรับของสังคม  และสาธารณะ อีกทั้ง
สามารถส่งผลลัพธ์ไปสู่เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐที่ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ จะเป็นประเด็นที่อยู่ในล าดับ
ความส าคัญที่ต้องด าเนินการให้การสนับสนุนในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า และสามารถเลือกประเด็นที่มีความส าคัญสูง 
หรือเป็นวาระแห่งชาติ เป็นหลักในการให้การสนับสนุนเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 

๒.๘ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินงานภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการสร้างการเติบโตจากภายใน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการน้ า 
และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี้วัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังแสดงความเชื่อมโยงตามภาพที่ ๖ 
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ภาพที่ ๖ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ ๓ รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้ 

๓.๑ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)   

๓.๓.๑) ผลผลิต (Output) คือ การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
ตามมาตรา ๒๓(๑) – (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนการใช้จ่าย ๑๒๘.๐๐๑ ล้านบาท ทั้งนี้  
การด าเนินการดังกล่าวสามารถได้ผลผลิต สนับสนุนเงินให้แก่โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒๘.๒๒ ล้านบาท 
แบ่งเป็น เงินกู้ ๑๕๐ ล้านบาท (ได้แก่ การจัดสรรเงินกู้ให้กับภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท และการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในลักษณะเงินก้อน (Lump Sum) เพ่ิมเติม ให้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน ๑๐๐ ล้านบาท) 
และเงินอุดหนุน ๗๘.๒๒ ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวม ๓๗๑.๗๘ ล้านบาท 

๓.๓.๒) ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากการด าเนินโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ ทั้งนี้จากการประเมินผลส ารวจความพึงพอใจในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๒ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๒ 

ผลผลิตดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง คือ ทุกภาค
ส่วนสามารถน ากลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๒ สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนการใช้จ่ายประจ าปีเ พ่ือให้เกิดผลผลิต 

ในการสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙.๕๑ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายจริง จ านวน 
๑๘.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีแผนการใช้จ่ายประจ าปี จ านวน 
๒๐.๗๕ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายจริง จ านวน ๑๙.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒ โดยมีรายละเอียด  
ดังตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐      (ล้านบาท) 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
๑.๑ งบบุคลากร ๖.๕๐๐ ๖.๕๐๐ ๘.๕๐๐ ๘.๕๐๐ 
๑.๒ งบด าเนินงาน ๐.๑๓๐ ๐.๑๒๕ ๐.๑๒๙ ๐.๑๑๔ 
๑.๓ งบลงทุน - - - - 
๑.๔ งบรายจ่ายอื่น* ๑๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. เงินนอกงบประมาณ** 
๒.๑ งบบุคลากร ๕.๙๑๐ ๕.๙๑๐ ๖.๑๖๔ ๕.๘๐๙ 
๒.๒ งบด าเนินงาน ๖.๑๔๖ ๕.๙๙๘ ๙.๓๘๘ ๘.๓๙๗ 
๒.๓ งบลงทุน ๐.๑๙๓ ๐.๑๕๐ ๐.๑๒๐ ๐.๑๐๔ 
๒.๔ งบรายจ่ายอื่น ๐.๖๐๐ ๐.๕๔๓ ๓.๗๐๐ ๓.๕๙๐ 

รวม ๑๖๙.๔๗๙ ๑๖๙.๒๒๖ ๑๒๘.๐๐๑ ๑๒๖.๕๑๔ 

หมายเหตุ   * ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินใหมวดงบรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
** เงินนอกงบประมาณ= งบบุคลากร + งบด าเนินงาน + งบลงทุน + งบรายจ่ายอื่น  (ไม่เกี่ยวกับงบด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๓.๓ ผลการด าเนินงาน 

๓.๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 

๑) มิติประสิทธิภาพ  

(๑) ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 

(๑.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 
ผลผลิตนี้ มีแผนการใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการ 

เป็นเงิน ๑๖๙.๔๗๙ ล้านบาท โดยมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาจ านวน ๗๕๑ โครงการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายตามแผน จึงมีต้นทุนต่อหน่วย 
๐.๒๒๖ ล้านบาทต่อโครงการ 

ผลการด าเนินงาน มีการจัดสรรเงินให้แก่โครงการ เป็นเงิน ๕๕๘.๗๓๐ ล้านบาท 
จ านวน ๕๘๓ โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๐.๙๕๘ ล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งมากกว่าแผน ๐.๗๓๓ ล้าน
บาทต่อโครงการ 

(๑.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 
ผลผลิตนี้ มีแผนการใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการ 

เป็นเงิน ๑๒๘.๐๐๑ ล้านบาท โดยมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และอยู่ ใน
กระบวนการพิจารณา จ านวน ๑๕๖ โครงการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จึงมีต้นทุนต่อ
หน่วย ๐.๘๒๐ ล้านบาทต่อโครงการ 

ผลการด าเนินงาน มีการจัดสรรเงินให้แก่โครงการ เป็นเงิน ๒๒๘.๒๒ ล้านบาท 
จ านวน ๘๕ โครงการ (คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบ ๘๔ โครงการ และ ๑ แนวทาง 
การสนับสนุน) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒.๖๘๕ ล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งมากกว่าแผน ๑.๘๖๕ ล้านบาทต่อ
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โครงการ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตารางท่ี ๒ 

ตารางที่ ๒ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ล้านบาท) 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป้าหมาย/ 

แผน 
ผลงาน เป้าหมาย/ 

แผน 
ผลงาน 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ๗๕๑ ๕๘๓ ๑๕๖ ๘๕ 
ค่าใช้จ่าย ๑๖๙.๔๗๙ ๑๖๙.๒๒๖ ๑๒๘.๐๐๑ ๑๒๖.๕๑๔ 
ต้นทนุ/ โครงการ ๐.๒๒๕ ๐.๙๕๘ ๐.๘๒๐ ๒.๖๘๕ 

 
(๒)  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

(๒.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
จ านวน ๕๘๓ โครงการ (ผลผลิตตามจ านวนโครงการที่เสนอรับการพิจารณา ๗๕๑ โครงการ ) ซึ่งผลการ
ด าเนินงานน้อยกว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ (๑๖๘ โครงการ) 

(๒.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
จ านวน ๘๕ โครงการ (คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบ ๘๔ โครงการ และ ๑ แนวทาง 
การสนับสนุน) (ผลผลิตตามจ านวนโครงการที่เสนอรับการพิจารณา ๑๕๖ โครงการ ) ซึ่งผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ (๗๑ โครงการ) 

เมื่ อเ ปรี ยบ เที ยบระหว่ างปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
(๓.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ผลผลิต 

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๙ มีแผนการใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการเป็นเงิน ๑๖๙.๔๗๙ ล้านบาท 
เป้าหมายเพ่ือการสนับสนุนโครงการ ๗๕๑ โครงการ โดยมีผลการสนับสนุนโครงการเป็นเงิน ๑๖๙.๒๒๖ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ ของแผนค่าใช้จ่าย  

(๓.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ผลผลิต 
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีแผนการใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการเป็นเงิน ๑๒๘.๐๐๑ ล้านบาท 
เป้าหมายเพ่ือการสนับสนุนโครงการ ๑๕๖ โครงการ โดยมีผลการสนับสนุนโครงการเป็นเงิน ๑๒๖.๕๑๔ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ ของแผนค่าใช้จ่าย  

(๔)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ  
การประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม ก าหนดระดับ 

ความพึงพอใจ ๕ ระดับ คือ ๑) พึงพอใจน้อยที่สุด ๒) พึงพอใจน้อย ๓) พึงพอใจปานกลาง ๔) พึงพอใจมาก 
และ ๔) พึงพอใจมากที่สุด โดยส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทุน ซึ่งสรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 
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(๔.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ พบว่า กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่ งแวดล้อม  
มีความพึงพอใจในการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๘๕.๙๗  

(๔.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุน มีความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๘๖.๕๖  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุน มีความพึงพอใจในการให้บริการของกองทุน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็น ๐.๕๙ 

๒) มิติประสิทธิผล 

(๑) สัดส่วนผลประโยชน์เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) 
กองทุนสิ่ งแวดล้อมให้การสนับสนุน เงิน  เ พ่ือด า เนินโครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจ านวน ๕๕๘.๗๓ ล้านบาท และ ๒๒๘.๒๒ ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตามล าดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ได้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จากการให้บริการของระบบนิเวศ ได้แก่  

(๑.๑) ประโยชน์ทางตรง   
การมีความมั่นคงของแหล่งอาหาร เกิดความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบธรรมชาติ 

ทรัพยากรพันธุกรรม พืชสมุนไพร และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีแหล่งน้ าสะอาดขึ้น การเปลี่ยน
ของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ลดการเกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคและการปนเปื้อน
ต่างๆ สู่สาธารณะ รวมถึงประโยชน์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นต่อสังคม  

(๑.๒) ประโยชน์ทางอ้อม 
การด าเนินโครงการเป็นผลให้การท าหน้าที่ของระบบเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ทางระบบนิเวศวิทยา อีกทั้งยังได้สร้างแหล่งเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบรรเทา
ความขัดแย้งและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่างๆ ที่เกิดจากปัญหามลพิษ ทั้งน้ าเสีย และขยะ นอกจากนี้การเพ่ิม
พ้ืนที่ป่ายังสร้างประโยชน์ในการดูดซับคาร์บอน และมีส่วนช่วยในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และท าให้การท าหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน ้า ในการกรอง และท าให้แหล่งน้ าสะอาดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงไปถึงการสร้างจิตส านึก และการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันและสานต่อการด าเนิน
โครงการให้เกิดการต่อยอดและขยายผลต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้การสนับสนุนดังกล่าว ทั้งในการ
ให้บริการของระบบนิเวศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง และมูลค่าต่างๆ เช่น สภาพพ้ืนที่ 
สภาพสังคม จ านวนเครือข่าย และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ฯลฯ ไม่อาจสามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็น
รูปธรรมไดภ้ายในระยะเวลาหลังจากได้รับงบประมาณเพียง ๑-๒ ปี  

 (๒) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ  
การประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ก าหนดระดับ 

ความพึงพอใจ ๕ ระดับ คือ ๑) พึงพอใจน้อยที่สุด ๒) พึงพอใจน้อย ๓) พึงพอใจปานกลาง ๔) พึงพอใจมาก และ 
๕) พึงพอใจมากที่สุด โดยส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของ
โครงการด าเนินงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ผลลัพท์จากการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
และความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 
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(๒.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจใน
การให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๙๐.๑๐  

(๒.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๘๘.๕๘ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ยังมีความพึงพอใจในการให้บริการของกองทุน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็น ๑.๕๒ 

๓) ผลกระทบ (Impact) 

ผลผลิตการสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท าให้
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยผลกระทบในภาพรวมของ
โครงการส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ 

(๑)  ผลกระทบต่อประชาชน 
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ได้ให้

ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นอย่างดี จนเกิดเครือข่ายในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การด าเนิน
โครงการยังมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 

(๒) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ในการด าเนินการในระยะยาวจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่โครงการรวมถึงพ้ืนที่

เครือข่ายโดยรอบดีขึ้น เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เกิดการกระจายรายได้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลและฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเกิดการสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ถูกน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป  

(๓)  ผลกระทบต่อสังคม 
การให้การสนับสนุนโครงการท าให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วย 

ในการสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้งในพ้ืนที่โครงการ สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม  
นอกจากนี้ยังเป็นการน าเอาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงลดภาระของ
รัฐบาลที่จะต้องให้การสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  

(๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี เป็นผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และท าให้ชุมชน
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และปรับตัว นอกจากนี้ในส่วนของโครงการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถ
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกันและลดมลพิษจากต้นทางก่อนปล่อยออก 
สู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงาน  
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บทที่ ๔ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า 
การปฏิบัติภารกิจและข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

๔.๑ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า 

ผลผลิต การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๑) – (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ สรุปได้ว่า 

มิติประสิทธิภาพ : การด าเนินงานเพ่ือให้ผลผลิต “การสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนจัดสรร
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายจริงเป็นเงิน ๑๒๖.๕๑๔ ล้านบาท จากแผนการใช้จ่าย ๑๒๘.๐๐๑ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละของการจัดสรร ๙๘.๘๓ แต่สามารถท าให้กลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม เกิดความพึงพอใจ
ในการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๘๖.๕๖ 

มิติประสิทธิผล : การให้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมประสบความส าเร็จในการที่โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนงาน ระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งการให้การสนับสนุนดังกล่าวได้สร้าง
ผลประโยชน์ทั้งในการให้บริการของระบบนิเวศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเกิดการการเปลี่ยนแปลง  
ที่ช่วยส่งเสริมให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น แต่ไม่อาจสามารถแสดงให้เห็ นผลที่เป็นรูปธรรม 
หรือค านวณเป็นสัดส่วนผลประโยชน์เทียบกับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานได้ภายในระยะเวลาหลังจากได้รับ
งบประมาณเพียง ๑-๒ ปี นอกจากนี้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๘๘.๕๘ และมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินโครงการในเชิงบวก ทั้งในด้านผลกระทบต่อประชาชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ผลกระทบต่อสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
การให้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนการลงทุนเพ่ือดูแลสินทรัพย์อันได้แก่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกท้ังช่วยลดปัญหามลพิษ ท าให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใน
พ้ืนที่โครงการดีขึ้น จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป และไม่ได้ประโยชน์ใดกลับคืนมา หากแต่ประโยชน์ที่ได้รับอาจ
ไม่สามารถแสดงเป็นมูลค่า หรือแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่ให้ 
การสนับสนุนใดๆ เพ่ือส่งเสริม และป้องกันการเกิดปัญหา จะกลายเป็นภาระของรัฐที่ต้อง แก้ไขปัญหา 
ในอนาคต ดังนั้นจึงถือเป็นความคุ้มค่าที่กองทุนจ าเป็นต้องด าเนินภารกิจนี้ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในแต่ละมิติ ให้สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและผลผลิตได้อย่างแท้จริง โดยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ 

๔.๒.๒ ควรมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือประกอบการประเมินความคุ้มค่าให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลต้นทุนที่น ามาประเมินความคุ้มค่านั้น เป็นเพียงข้อมูล
ที่มาจากส่วนของการบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้รวมส่วนที่มาจากการบริหารงานของโครงการ 
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บทที่ ๕ การประเมินความคุ้มค่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม รายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๑ กรอบในการคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่ 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนฯ ได้ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้จัดท ากรอบการคัดเลือก
โครงการเพ่ือจัดท าการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้มีมติเห็นชอบกรอบการคัดเลือกโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบการคัดเลือกโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกรอบการคัดเลือก
โครงการทั้ง ๒ ด้าน มีดังนี้ 

๕.๑.๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและด าเนินงานแล้วเสร็จตามก าหนด 
ในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีผลการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๕.๑.๒ มีการจัดท ารายงานประเมินสิ้นสุดโครงการแล้ว 
๕.๑.๓ อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๕.๑.๔ ไม่เคยผ่านการประเมินความคุ้มค่ามาก่อน 

๕.๒ ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า รายโครงการ 
การประเมินความคุ้มค่า รายโครงการ พิจารณาตัวชี้วัดทั้งในมิติประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมิติ

ผลกระทบ โดยหลักเกณฑ์และนิยามความหมาย เป็นดังนี้ 

ตารางท่ี ๓ สรุปเกณฑ์การพิจารณา 
 

มิต ิ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตที่ท าได้

จริงเปรียบเทียบกับแผน 
๑๐ ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๗๐ 
ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๙๐ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงตอ่
ค่าใช้จ่ายตามแผน 

๑๐ ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประสิทธิผล ระดับความส าเร็จ 
ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 

๒๐ ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 
ในเชิงคุณภาพ * 

๓๐ มี
ผลกระทบ 
เชิงบวก
เพียง

เล็กน้อย 

ม ี
ผลกระทบ 
เชิงลบ 
มากกว่า 
เชิงบวก 

มี
ผลกระทบ  
เชิงบวก 
ใกล้เคียง
กับเชิงลบ 

มี
ผลกระทบ 
เชิงบวก
เพียง

เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ 
เชิงบวก
ปาน
กลาง 

มี
ผลกระทบ 
เชิงบวก 
ค่อนข้าง 

มาก 
Benefit – Cost Ratio 
(BCR) 

๓๐ ๑ ๐  
หรือม ี

ผลกระทบ 
เชิงลบ 

เกินกว่า 
๐ แต่

น้อยกว่า 
๑ 

๑ มากกว่า 
๑ แต ่
ไม่ถึง 
๑.๑ 

ตั้งแต่ 
๑.๑  
ขึ้นไป 

โดยในแต่ตัวชี้วัดมีความหมาย ดังนี้  
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ตารางท่ี ๔ สรุปความหมายของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ในการประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัด ความหมาย 

๑) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง  
เปรียบเทียบกับแผน 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านผลผลิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณกับ
ที่ก าหนดไว้แผน เป็นการวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ
น าส่งผลผลิต เช่น โครงการมีเป้าหมายผลผลิต ๕ กิจกรรม สามารถ 
ท าได้จริง ๔ กิจกรรม เมื่อ ค านวณปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน = ๔๕= ร้อยละ ๘๐ 

๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลผลิตทั้งหมด กับแผนงบประมาณ เพ่ือ
แสดงถึง ความสามารถในการบริหารโครงการและงบประมาณ เพ่ือให้
โครงการเป็นไปตามแผน และได้ผลผลิตตามที่ก าหนด เช่น โครงการมี
ค่าใช้จ่ายตามแผน ๑ ล้านบาท ณ สิ้นปีมีค่าใช้จ่ายจริง ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อค านวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จายตามแผน  ่= ๘๕๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ = ร้อยละ ๘๕ ทั้งนี้เพ่ือประเมินความสามารถในการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด การเปรียบเทียบผลการ
เบิกจ่ายให้เปรียบเทียบเทียบกับแผนของปีนั้นๆ งบประมาณเหลือจ่ายที่
ถูกน ามาใช้ในปีต่อๆ ไปจะไม่ถูกน ามาค านวณอีก เช่น หากปี ๒๕๕๙ 
งบประมาณ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๕ ส่วนร้อยละ ๑๕ ที่เหลือมาเบิกจ่าย
ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณส่วนดังกล่าวจะไม่ถูกน ามาค านวณในปี ๒๕๖๐  

๓) ระดับความส าเร็จในการบรรลุ 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

เปรียบเทียบผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(พิจารณาตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ ซึ่งควรมุ่งเน้น 
ในด้านประสิทธิผลตามมิติการประเมินผล โดยไม่น าตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์
ตามมิติประสิทธิภาพมาใช้อีก) เช่น โครงการเป้าหมายในการสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ เมื่อวัดระดับความพึงพอใจ
จริงได้ร้อยละ ๗๒ ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย = ๗๒๘๐ = ร้อยละ ๙๐ 

๔) ระดับของผลกระทบในเชิง
คุณภาพ 

ให้พิจารณาผลกระทบในเชิงคุณภาพ เป็น ๕ มิต ิได้แก่ 
๑) ผลกระทบต่อประชาชน  
๒) ผลกระทบทางสังคม  
๓) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
๔) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
๕) ผลกระทบด้านการเมือง/ความมั่นคง 

๕) Benefit – Cost Ratio แสดงสัดส่วนของผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๔ และ ๕ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๔ ใช้เกณฑ์การประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพ จะใช้ชี้วัดส าหรับโครงการที่มี
ผลกระทบไปยังภายนอก  
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ตารางที่ ๕ หลักเกณฑ์ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดที่ ๔) 

ประเภทโครงการ 

ระดับที่ ๑  
มีผลกระทบ 

เชิงลบ 
มากกว่า 
เชิงบวก 

ระดับที่ ๒  
มีผลกระทบ 

เชิงบวก ใกล้เคียง
กับเชิงลบ 

ระดับที่ ๓  
มีผลกระทบ 

เชิงบวก  
เพียงเล็กน้อย 

ระดับที่ ๔  
มีผลกระทบ 

เชิงบวก 
ปานกลาง 

ระดับที่ ๕  
มีผลกระทบ 

เชิงบวก 
ค่อนข้างมาก 

เงินอุดหนุนส าหรับส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุน
และด าเนินงานระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจดัของ
เสียรวม รวมทั้งการจัดหา
จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
และบ ารุง รักษาระบบดังกล่าว  

เป็นการลงทุน
อย่างเดียว  

ยังไม่เห็นผล 
ที่ชัดเจน 

เริ่มเห็นผล 
มีความก้าวหนา้/ มี
ความเป็นไปได้ใน

การใช้งาน 

เริ่มใช้งานระบบ ใช้งานระบบได้
ตามเป้าหมาย 

 

พื้นที่รอบ
โครงการได้รบั
ประโยชน ์อย่าง

กว้างขวาง 

เงินกู้ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกจิ 
เพื่อจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศ
เสียหรือน้ าเสีย ระบบก าจัด
ของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด 
ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น  

เป็นการลงทุน
อย่างเดียว  

ยังไม่เห็นผล 
ที่ชัดเจน 

เริ่มเห็นผล 
มีความก้าวหนา้/ มี
ความเป็นไปได้ใน

การใช้งาน 

เริ่มใช้งานระบบ ใช้งานระบบได้
ตามเป้าหมาย 

 

พื้นที่รอบ
โครงการได้รบั

ประโยชน ์
อย่างกว้างขวาง 

เงินกู้ส าหรับภาคเอกชนท่ีมี
หน้าท่ีตามกฎหมายที่จะต้อง
จัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสยี 
หรือน้ าเสยี ระบบก าจัดของเสยี
หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการ
ควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษ
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ด าเนินกิจการของตนเอง และ
ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการรับจ้างให้บริการบ าบัด
น้ าเสียหรือก าจัดของเสีย 

เป็นการลงทุน
อย่างเดียว  

ยังไม่เห็นผล 
ที่ชัดเจน 

เริ่มเห็นผล 
มีความก้าวหนา้/ มี
ความเป็นไปได้ใน

การใช้งาน 

เริ่มใช้งานระบบ ใช้งานระบบได้
ตามเป้าหมาย 

 

มีการใช้ระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
และไม่มีข้อ

ร้องเรียนจาก
พื้นที่โดยรอบ 

เงินช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามทีค่ณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควร และโดย
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

ด าเนิน
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ และ
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ และ
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

และเกดิ
เครือข่าย 

มีการขยาย
เครือข่าย 

นอกเหนือจากที่
ร่วมด าเนิน
โครงการ 

มีการด าเนินงาน 
ที่ต่อเนื่อง

ภายหลังสิ้นสดุ
การสนับสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
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หมายเหตุ การให้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๕ หลักเกณฑ์การค านวณอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost 

Ratio)  
สูตรค านวณ  
B/C ratio = PV of Benefit  

   PV of Cost  
โดยที่  
- PV of Benefit หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  
- PV of Cost หรือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost)  
 
ผลที่ได้จากการค านวณ  
B/C > ๑ คุ้มค่าการลงทุน  B/C = ๑ เท่าทุน  B/C < ๑ ไม่คุ้มทุน ขาดทุน  
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความชัดเจนในการค านวณ ดังนี้ 
๑. กรอบระยะเวลาประเมิน ให้ใช้ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๒. การค านวณผลประโยชน์และต้นทุนต้องมีความสอดคล้องกัน ผลประโยชน์ที่ได้ต้องเกิด

จากต้นทุนที่ได้มีการใช้จ่าย ทั้งนี้หากโครงการใดไม่สามารถแยกย่อยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ ให้น าต้นทุนตั้งแต่
เริ่มด าเนินโครงการมาท าการค านวณ แต่หากสามารถจ าแนกต้นทุนผลประโยชน์ได้ อาจตัดทอนเฉพาะส่วนที่
ด าเนินการในปัจจุบันมาใช้ในการค านวณได้ 

๓. ต้นทุนที่น ามาค านวณ ให้หมายถึง งบประมาณที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีมติ
ให้สนับสนุนโครงการ โดยถือว่าต้นทุนได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการ 

๔. ผลประโยชน์ที่ได้ให้จ าแนกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) ผลประโยชน์ทางตรง คือ ประโยชน์ที่
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับ เช่น รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ ๒) ผลประโยชน์ทางอ้อม คือ ประโยชน์ที่ภาค 
ส่วนอื่นได้รับ เช่น ภาคเอกชน สังคม ฯลฯ  

๕.๓ โครงการที่เข้าข่ายการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
จากการพิจารณากรอบการคัดเลือกโครงการทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการที่เข้าข่ายต้องประเมินความคุ้มค่า
โครงการ ดังตารางที่ ๖ 
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ตารางท่ี ๖ โครงการที่เข้าข่ายการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
วงเงินสนับสนุน 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
๑,๒๙๘,๐๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

– กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๒. โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานีสูบ

บริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค าบอน 
๗๓,๒๔๐,๐๐๐ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ – 

๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ าแม่แตง

ตอนบน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าแม่แตง
ตอนบน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสถาบันพัฒนาท้องถิ่น 

๔,๙๘๒,๐๐๐ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ –  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  เ พ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้นน้ าแม่ฮาว 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย มูลนิธิ
พัฒนาศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนเกษตรกรยั่งยืน 

๔,๙๔๒,๓๕๐ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๕. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และ
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิด
นิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ด าเนินการโดย มูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ/เครือข่าย เขียว สวย หอม 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๕.๔ ผลการประเมินความคุ้มค่ารายโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
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๑. การประเมินความคุ้มค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุม 
คุณภาพมูลฝอย เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

๑. ข้อมูลโครงการ 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ
อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เพ่ือด าเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย วงเงิน ๑๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๑,๖๘๒,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) และเทศบาลต าบลเมืองแกลงสมทบ ๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 

๑.๒ สาระส าคัญของโครงการฯ 

๑.๒.๑ ความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยที่มีระบบการจัดการมูลฝอยอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง และเริ่มด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๑ ปี มีพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย ประมาณ ๕๕ ไร่ 
ตั้งอยู่บ้านห้วงหิน ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งต้องรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมือง
แกลง ประมาณวันละ ๒๕ ตัน/วัน และมีหน่วยงานอ่ืน ๆ น าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมด้วยอีก ๑๑ หน่วยงาน 
รวมเฉลี่ยต้องรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัด ๔๐ ตัน/วัน ซึ่งในการบริหารจัดการศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงานก าจัดขยะมูลฝอยโดยการ
ฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แต่ปัจจุบันปรากฏว่าเครื่องจักรที่ใช้งานในบ่อฝังกลบมีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๑๐ ปี มีการซ่อมบ ารุงอยู่บ่อยครั้ง และบางครั้งท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ก่อให้เกิด
สภาพที่ไม่น่าดูและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในพ้ืนที่และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยรอบ จากเหตุผล
ดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยขึ้น  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดซื้อเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๓ รายการ 

๑) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน 
๒) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๓๔ แรงม้า จ านวน ๑ คัน 

 ๓) รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบกระบะเทท้าย จ านวน ๑ คัน 

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้การบริหารและด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง 
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๑.๒.๓  พื้นที่ด าเนินโครงการ 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ปกครอง ๑๔.๕ ตารางกิโลเมตร ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ๑๗,๒๕๔ คน ความหนาแน่น ๙๐๘.๑ คนต่อตารางกิโลเมตร 

๑.๒.๔ แผนงานและกิจกรรม 
๑) สัญญาที่ ๑: เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 

ขนาด ๑๓๙ แรงงม้า จ านวน ๑ คัน กับ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จ ากัด ระยะเวลาส่งมอบรถ ภายใน ๑๒๐ 
วัน (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙) วงเงินตามสัญญา ๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

        ๒) สัญญาที่ ๒: เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน กับ บริษัท ทริปเปิ้ล เค โปรดักส์ จ ากัด ระยะเวลาส่งมอบรถ ภายใน 
๑๒๐ วัน (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) วงเงินตามสัญญา ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท 

        ๓) สัญญาที่ ๓: เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ๖ 
ล้อ ๖ ตัน จ านวน ๑ คัน กับ บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด ระยะเวลาส่งมอบรถ ภายใน ๑๒๐ 
วัน (วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) วงเงินตามสัญญา ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท   

๓ สัญญา วงเงินรวม ๑๒,๘๘๖,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๑,๕๙๗,๔๐๐ บาท และ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง สมทบ ๑,๒๘๘,๖๐๐ บาท 

๑.๒.๕ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

 การสนับสนุนเครื่องจักร จ านวน ๓ รายการ ให้กับเทศบาลต าบลเมืองแกลง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการฝังกลบมูลฝอย ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์เบื้องต้น ดังนี้  

                ๑) ระบบฝังกลบมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงาน
ฝังกลบอย่างเพียงพอ ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และการฝังกลบเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล  

                ๒) เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ช่วยให้การด าเนินการ 
ฝังกลบมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบดอัดขยะได้ดียิ่งขึ้น ท าให้มีพ้ืนที่ในการฝังกลบเพ่ิมขึ้น 
ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบฝังกลบให้ยาวมากขึ้น 

                ๓) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบ 
                ๔) ช่วยเสริมให้ภูมิทัศน์ของศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยในภาพ รวมให้ดีขึ้น 

เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานฝังกลบมูลฝอย รวมทั้งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เปิดให้หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงาน 
               ๕) เมื่อมีความพร้อมด้านเครื่องจักร สามารถช่วยให้การบริการก าจัดมูลฝอยของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาใช้ร่วมเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
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๒. ผลการประเมินความคุ้มค่า 

๒.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ 
๑) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน อยู่ในระดับ ๕ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

(วัตถุประสงค์
โครงการ) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผล 
การประเมิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

เพ่ือให้การบริหาร
และด าเนินการฝัง
กลบขยะแบบถูก
ห ลั ก สุ ข า ภิ บ า ล 
แ ล ะ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิ ทธิภ าพใน
การปฏิบัติงานของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
สถานนีฝังกลบขยะ
มู ลฝอย เทศบาล
ต าบลแกลง 

จัดซื้อเครื่องจักรตาม
โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ 
มูลฝอยประกอบด้วย 
๑)  รถแทรก เตอร์
ตีนตะขาบ ขนาดไม่
ต่ ากว่า ๑๕๐ แรงม้า 
จ านวน ๑ คัน  
๒) รถขุดตีนตะขาบ 
ข น า ด ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 
๑๓๔ แรงม้า จ านวน 
๑ คัน ๓) รถบรรทุก
เทท้าย ๖ ล้อ ๖ ตัน 
แบบกระบะเทท้าย 
จ านวน ๑ คัน 

ศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย 
เทศบาลต าบล

เมืองแกลง  
มีเครื่องมือและ

เครื่องจักรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
ในศูนย์ควบคุม 

จัดซื้อเครื่องจักรตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ควบคุมคุณภาพ 
มูลฝอยประกอบด้วย 
๑) รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ ขนาดไม่
ต่ ากว่า ๑๕๐ แรงม้า 
จ านวน ๑ คัน  
๒) รถขุดตีนตะขาบ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๓๔ แรงม้า 
จ านวน ๑ คัน ๓) 
รถบรรทุกเทท้าย ๖ 
ล้อ ๖ ตัน แบบ
กระบะเทท้าย 
จ านวน ๑ คัน 
เป็นไปตามแผน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ควบคุมคุณภาพ 
มูลฝอย ของ
เทศบาลต าบลเมือง
แกลง จังหวัด
ระยองสามารถ
ประสบความส าเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

๑๐๐ 
อยู่ใน 

ระดับ ๕ 

  

๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 งบประมาณท่ีได้รับ         วงเงิน    ๑๑,๖๘๒,๐๐๐.๐๐   บาท 
       ใช้จ่ายจริง                                                   วงเงิน    ๑๑,๕๙๗,๔๐๐.๐๐   บาท 
       ส่งคืนกรมบัญชีกลาง                                     วงเงิน          ๑๓๙,๒๑๓.๖๘   บาท 
 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ อยู่ในระดับ ๕ 
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๒.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕ 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

         

ระดับความส าเร็จ  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

๑) เพ่ือให้การบริหารและ
ด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล  

    ๑๐๐ 
อยู่ใน 

ระดับ ๕ 

๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
บ่ อ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

    ๑๐๐ 
อยู่ใน 

ระดับ ๕ 

 
๒.๓ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติผลกระทบ 

๑) ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ 

 จากการประเมินผลกระทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาล
ต าบลเมืองแกลง โดยพิจารณาในผลกระทบจาก ๔ มิติ ดังนี้ 

๑) ผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 

 พ้ืนที่โครงการครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งสมาชิกในชุมชนให้ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อโครงการฯ โดยคัดแยกขยะทั้งจากครัวเรือน และร้านอาหาร อีกทั้งมีมาตรการไม่ตั้ง

ถังขยะตั้งริมถนนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลฯ ท าให้ขยะในต าบลเมืองแกลงลดปริมาณลง จึงช่วยลดภาระงาน  

ในการใช้เครื่องจักรยนต์ในการบริหารจัดการยะมูลฝอย และช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  

เครื่องจักรยนต์ได้อีกทางหนึ่ง 

 ๒) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

  โครงการเป็นการจัดซื้อเครื่องจักรทดแทนเรื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพแล้ว เพ่ือให้สามารถ

บริหารและด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ท าให้ไม่มีขยะตกค้างในพ้ืนที่

เทศบาลต าบลเมืองแกลง อีกทั้งชุมชนยังให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ท าให้ลดปัญหาเรื่อง  

กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยอินทรีย์ โดยเทศบาลต าบลเมืองแกลงสามารถต่อยอดและขยายผลโดยการสร้าง
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เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจ าภาคตะวันออก เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร

จัดการขยะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอีกด้วย 

 ๓) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

  โครงการมีการแนะน า และให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการน าขยะอินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยก 

มาท าปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และทางเทศบาลต าบลเมืองแกลงเองได้น าเศษขยะ

อินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยกมาเลี้ยงหมูป่า เพ่ือน ามูลหมูป่าท ามาแก๊สชีวภาพ เมื่อผ่านกระบวนการสามารถ

น าไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจ า

ภาคตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลฯ ได้เช่นกัน 

 ๔) ผลกระทบด้านการเมือง/ความมั่นคง 

  โครงการได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องจักรและ
ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานของศูนย์ควบคุมขยะมูลฝอย ท าให้สามารถรองรับกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งจากของเทศบาลต าบล
เมืองแกลง และจากหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้ง เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้เป็นต้นแบบในการ 
คัดแยกขยะที่ต้นทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาศึกษาดูงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองแกลงให้ความส าคัญในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๘๘ และ มาตรา ๙๓ โดยมี
การก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับผู้ใช้บริการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองแกลง และ
หน่วยงานที่มาร่วมก าจัด สอดคล้องตามอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองตราด จังหวัดตราด 
เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลต าบลเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ด าเนินการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะ
และส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๙๓ มาแล้ว ๓ ครั้ง ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน 
๒๖๕,๑๕๕.๗๓ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๔๐,๔๔๖.๕๕ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
วงวเงิน ๒๓๓,๙๙๓.๕๔ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๓๙,๕๙๕.๘๒ บาท 
  จึงสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติผลกระทบของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลต าบลเมืองแกลง ท าให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกค่อนข้างมาก เนื่องจาก

พ้ืนที่โดยรอบโครงการได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จาก

การเกิดเครือข่ายต่างๆ และการที่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขาภิบาลซึ่งจะช่วยให้ชุมชนโดยรอบมี

คุณชีวิตที่ดีข้ึน อยู่ในระดับท่ี ๕ 
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๒) Benefit – Cost Ratio 

 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแกลงสามารถจัดเก็บค่าบริการได้ปีละประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท หาก
พิจารณาจากค่าบริการที่จัดเก็บได้ทั้งหมด จะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ในการคืนทุนโดยคิดระยะเวลาคืนทุน = 
จุดได้ที่ผลสะสมของกระแสเงินสดเท่ากับเงินลงทุนครั้งแรก ดังนั้น ในระยะเวลา ๒ ปี เทศบาลเมืองแกลงจะ
เก็บค่าบริการได้ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อสมมุติให้รายได้การจัดเก็บค่าบริการเป็นรายได้คงที่ 

B/C ratio = PV of Benefit                       ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ 
   PV of Cost                        ๑๑,๕๙๗,๔๐๐ 
 =  ๑.๑๗ 

โดยที่  
- PV of Benefit หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  
- PV of Cost หรือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost)  
ผลที่ได้จากการค านวณ  

B/C > ๑ คุ้มค่าการลงทุน  B/C = ๑ เท่าทุน  B/C < ๑ ไม่คุ้มทุน ขาดทุน 

เมื่อน ามาค านวณ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน B/C Ratio จะได ้๑.๑๗ ซึ่งสามารถแปรผลได้อยู่ในระดับ ๕ 
โดยโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ต าบลเมืองแกลง 
จังหวัดระยอง สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และยังมีความยั่งยืนของโครงการ 
โดยเทศบาลต าบลเมืองแกลงสามารถต่อยอดและขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จัดเป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการขยะ " มีความคุ้มค่าการลงทุน "  
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2. การประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน ้าชะขยะ  
พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค้าบอน 
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โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน ้าชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค้าบอน 
 

๑. ข้อมูลโครงการ 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2541 มีมติ

อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครขอนแก่น วงเงิน ๔๗,๘๓0,000 บาท โดยเป็นเงินจาก JBIC ๓๓,๔๘0,000 บาท และเงิน
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๔,๓๕0,000 บาท ต่อมาคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น 
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะพร้อมสถานีสูบ บริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค าบอน ต าบล 
โนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วงเงินรวม ๗๓,๓๔๐,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ๕๑,๓๓๘,000 บาท (ร้อยละ 70) และเทศบาลนครขอนแก่นสมทบ ๒๒,๐๐๒,000 บาท (ร้อยละ 30)  
มีระยะเวลาด าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕5๖ – ๓ มีนาคม ๒๕5๘ รวมทั้งสิ้น ๑๕ 
เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา 

๑.๒ สาระส้าคัญของโครงการฯ 

๑.๒.๑ ความจ้าเป็นที่ต้องจัดท้าโครงการ 
เทศบาลนครขอนแก่น ตั งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื นที่ประมาณ ๔๖ 

ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและก้าลังเจริญเติบโต 
โดยมีทั งศูนย์ราชการ สถานบันการศึกษา โรงแรม สถานบริการต่างๆ และชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตเทศบาล 
ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นในปริมาณมาก 

เทศบาลนครขอนแก่น มีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่มีระบบการจัดการมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มด้าเนินการก้าจัดขยะ
มูลฝอยตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๘ ปี พื นที่ก้าจัดขยะมูลฝอยตั งอยู่ที่บ้านค้าบอน 
ต้าบลโนนท่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีขยะมูลฝอย
ที่ต้องก้าจัดจากพื นที่เทศบาลนครขอนแก่นประมาณ ๑๖๔ ตัน/วัน และจากพื นที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ 
เทศบาลต้าบลท่าพระ อบต.เมืองเก่า อบต.โคกสี อบต.บ้านเป็ด อบต.หนองตูม และเทศบาลต้าบลเมืองเก่า 
ประมาณ 9๘ ตัน/วัน รวมเป็นขยะมูลฝอยทั งสิ นประมาณ ๒๖๒ ตัน/วัน สถานีก้าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว 
ตั งอยู่ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่น ๑๗ กิโลเมตร มีเนื อที่รวม ๓๘ ไร่ ๗๓ ตารางวา มีขยะมูลฝอยที่สะสม
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๑๑ ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัน และมีขยะใหม่ที่เข้าสู่ระบบประมาณ ๒๖๐ ตัน/วัน 

 ต่อมา เทศบาลนครขอนแก่น มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการก่อสร้างบ่อรวบรวมน ้าชะขยะพร้อม
สถานีสูบ บริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค้าบอน ของเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากเกิดกรณีปัญหาน ้าชะขยะจาก
สถานที่ก้าจัดขยะไหลลงสู่ห้วยหมากงอ และมีขยะลงไปอุดตันท่อรวบรวมน ้าชะขยะจ้านวนมาก ประกอบกับ
เครื่องสูบน ้าเสียของสถานีสูบน ้าชะขยะเข้าสู่บ่อรวบรวมน ้าชะขยะช้ารุด ท้าให้น ้าชะขยะไหลลงสู่ห้วยหมากงอ 
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นอกจากนี  มีบ่อฝังกลบของเอกชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งไม่มีท่อรวบรวมน ้าชะขยะ อาจท้าให้มีน ้าชะขยะไหล
ลงสู่ห้วยหมากงอ ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในพื นที่ และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแก่
ชุมชนโดยรอบ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดท้าโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน ้าชะขยะพร้อมสถานีสูบบริเวณ 
หลุมฝังกลบขยะบ้านค้าบอน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือปรับปรุงสถานีก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น บริเวณบ้านค้าบอน 
  ๒) เพ่ือลดปัญหามลภาวะด้านน ้าเสีย กลิ่น และทัศนียภาพอุจาดในบริเวณสถานีก้าจัดขยะ  

มูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่นบริเวณบ้านค้าบอน 
  ๓) เพ่ือลดความขัดแย้งและทัศนคติด้านลบของชุมชนรอบพื นที่สถานีก้าจัดขยะมูลฝอย 

๑.๒.๓  พื นที่ด้าเนินโครงการ 
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขยะของเทศบาลนครขอนแก่น บ้านค้าบอน ต้าบลโนนท่อน อ้าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

๑.๒.๔ แผนงานและกิจกรรม 
แผนงานที่ 1 การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าชะขยะ 
แผนงานที่ ๒ การก่อสร้างบ่อสูบน้ าเสียพร้อมอาคารควบคุม 
แผนงานที่ ๓ การก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการและคันก้ันน้ า 
แผนงานที่ ๔ การจัดซื้อเครื่องจักรจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 

 1) รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล  
๖ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ กิโลกรัมแรง น้ าหนัก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายเก๋ง จ านวน ๑ คัน จ านวน ๑ คัน 

2) รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวไม่น้อยกว่า ๙.๕๐ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ 
สูบ ๔ จังหวะ ก าลังไม่น้อยกว่า ๑๔๓ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ กิโลกรัมแรง น้ าหนักปฎิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง จ านวน ๑ คัน 

3) รถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๙ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังไม่น้อย
กว่า ๒๔๐ แรงม้า กระบะเทท้ายได้ด้วยระบบไฮโดรลิก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง จ านวน ๑ คัน 

๑.๒.๕ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
1) สามารถลดความขัดแย้งและทัศนคติด้านลบของชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่สถานีก าจัดขยะ

มูลฝอย เพราะช่วยท าให้มลภาวะด้านน้ าเสียและกลิ่นเหม็นลดลง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยน้ า 
ชะขยะที่มีความเป็นมลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

2) ท าให้ทัศนียภาพบริเวณสถานีก าจัดขยะมูลฝอยดีขึ้น 
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3) การจัดซื้อเครื่องจักร ได้แก่ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ และรถยนต์
บรรทุกเทท้ายชนิด ๑๐ ล้อ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช่วยให้การด าเนินงาน  
ในการบริหารจัดการระบบฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) สามารถรวบรวมน้ าชะขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยน ้าชะขยะ

ที่มคีวามเป็นพิษปนเปือ้นสู่สิ่งแวดล้อม 
2) การที่เทศบาลนครขอนแก่นมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาขยะล้นบ่อ

ฝังกลบได้อย่างดี สามารถด้าเนินการจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีปริมาณสะสมในบ่อฝังกลบที่สะสมมาเป็น
เวลานาน จ้านวนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ตัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งสามารถขนถ่ายขยะเก่าเพ่ือน้าไปแปรรูป
เป็นเชื อเพลิงผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถด้าเนินการได้ ประมาณ ๒๐๐ 
ตัน/วัน 

๒. ผลการประเมินความคุ้มค่า 

๒.๑ ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติประสิทธิภาพ 
๑) ปริมาณผลผลิตที่ท้าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน อยู่ในระดับ 5 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

(วัตถุประสงค์
โครงการ) 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 

1. การก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน ้าชะ
ขยะ 

1.1 ด าเนินการ
ติดป้ายโครงการ 
1.2 ด าเนินการ
ขุดขยะเก่าและขน
ย้ายพร้อมบดทับ 
ตามแบบก่อสร้าง
แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 
1.3 ด าเนินการ
ถมคันทางและถม
ดินรองพื้นบ่อ
พร้อมท าการบด
อัดดินคันทางตาม
แบบก่อสร้างได้
แล้วเสร็จตาม
สัญญา 
1.4 ด าเนินการ
งานปูแผ่น HDPE 
งานรั้วตาข่ายกั้น

เพื่อลดปัญหา
มลภาวะด้านน ้า
เสีย กลิ่น และ
ทัศนียภาพท่ีไม่น่า
มอง ในบริเวณ
สถานีก้าจัดขยะ
มูลฝอย 

- ติดตั งป้าย
โครงการ จ้านวน 
2 ป้าย 
- ขุดขนย้ายขยะ
เก่าพร้อมบดทับ 
แล้วเสร็จ 
- ถมคันทางและ
ถมดินรองพื้นบ่อ
พร้อมบดอัดดิน
คันทางแล้วเสร็จ 
- ด าเนินงานปู
แผ่น HDPE งาน
รั้วตาข่ายกั้นขอบ
บ่อ งานดาด
คอนกรีตรอบคัน
บ่อ ก่อสร้างดินถม
คันทางกั้นน้ าชะ
ขยะ ก่อสร้าง
ลูกรังคันทาง 

เทศบาลนคร
ขอนแก่นสามารถ
ด้าเนินการ
ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าชะขยะ
ตามแผนการ
ด้าเนินงานได้
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่
ก้าหนด 

100 
อยู่ใน

ระดับ 5 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

(วัตถุประสงค์
โครงการ) 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 

ขอบบ่อ งานดาด
คอนกรีตรอบคัน
บ่อ งานก่อสร้าง
ดินถมคันทางและ
ลูกรังก้ันน้ าชะ
ขยะ ให้แล้วเสร็จ
ตามสญัญา 

กั้นน้ าชะขยะ  
แล้วเสร็จ 

2. การก่อสร้างบ่อ
สูบน ้าเสียพร้อม
อาคารควบคุม 

2.1 ด าเนินงาน
ก่อสร้างบ่อสูบน้ า
เสียพร้อมอาคาร
ควบคุม ตามแบบ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็
ตามสญัญา 

เพื่อลดปัญหา
มลภาวะด้านน ้า
เสีย กลิ่น และ
ทัศนียภาพท่ีไม่น่า
มอง ในบริเวณ
สถานีก้าจัดขยะ
มูลฝอย 

ด้าเนินงานบ่อสูบ
น ้าเสียพร้อม
อาคารควบคุม 
แล้วเสร็จ 

เทศบาลนคร
ขอนแก่นสามารถ
ด้าเนินการ
ก่อสร้างบ่อสูบน ้า
เสียพร้อมอาคาร
ควบคุม ตาม
แผนการ
ด้าเนินงานได้
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่
ก้าหนดตาม
สัญญา 

100 
อยู่ใน

ระดับ 5 

3. การก่อสร้างถนน
ทางเข้าโครงการและ
คันกั นน ้า 

3.1 ด าเนินงาน
ก่อสร้างถนน
ทางเข้าโครงการ
และคันกั้นน้ าแล้ว
เสร็จตามสัญญา 

เพื่อปรับปรุง
สถานีก้าจัดขยะ
มูลฝอยของ
เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

- ด้าเนินงาน
ก่อสร้างหินคลุก
คันกั นน ้าชะขยะ 
แล้วเสร็จ 
- งานก่อสร้าง 
tack coat คันกั น
น ้าชะขยะ แล้ว
เสร็จ 
- งานรื อถอนผิว
จราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต แล้ว
เสร็จ 
- งานปรับผิว
จราจร แล้วเสร็จ 
- งานดินถมคัน
ทางเข้าโครงการ 
ชั นรองพื นทาง
ลูกรัง และชั นพื น
ทางหินคลุก

เทศบาลนคร
ขอนแก่นสามารถ
ด้าเนินงาน
ก่อสร้างถนน
ทางเข้าโครงการ
และคันกั นน ้าได้
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก้าหนดตาม
สัญญา 

100 
อยู่ใน

ระดับ 5 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

(วัตถุประสงค์
โครงการ) 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 

ทางเข้าโครงการ 
แล้วเสร็จ 

4. การจัดซื อ
เครื่องจักรจ้านวน 3 
รายการ 

4.1 ด าเนินการ
จัดซื้อเครื่องจักร
และส่งมอบแล้ว
เสร็จตามสัญญา 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  
ช่วยให้การ
ด้าเนินงานในการ
บริหารจดัการ
ระบบฝังกลบขยะ
มูลฝอยในเขต
เทศบาลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดซื อรถขุดไฮ
ดรอลิกตีนตะขาบ 
ชนิดแขนยาวไม่
น้อยกว่า ๑๕ 
เมตร รถขุดไฮโดร
ลิกตีนตะขาบ 
ชนิดแขนยาวไม่
น้อยกว่า 9.5 
เมตร รถยนต์
บรรทุกเทท้าย
ชนิด ๑๐ ล้อ และ
ส่งมอบแล้วเสร็จ 

เทศบาลนคร
ขอนแก่นสามารถ
ด้าเนินงานจัดซื อ
เครื่องจักรและส่ง
มอบได้แล้วเสร็จ
ตามสญัญา 

100 
อยู่ใน

ระดับ 5 

 
๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 - งบประมาณตามแผน  73,240,000  บาท 
 - งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  70,475,000 บาท 
 - งบประมาณส่วนที่ส่งคืนกองทุน   2,765,000 บาท 
 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,765,000 บาท เนื่องจาก
เทศบาลได้ขอปรับลดงานโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะพร้อมสถานีสูบ โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 96.22 อยู่ในระดับ 5 

๒.๒ ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติประสิทธิภาพ 

ระดับความส้าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย อยู่ในระดับ 5 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส้าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ บรรลุตาม

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

1. การปรับปรุงสถานีก้าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลนคร
ขอนแก่น บริเวณบ้านค้าบอน 

   100 
อยู่ในระดับ 5 

2. การลดปัญหามลภาวะด้าน
น้ าเสีย กลิ่น และทัศนียภาพ
อุจาดในบริเวณสถานีก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลนคร
ขอนแก่นบริเวณบ้านค าบอน 

   100 
อยู่ในระดับ 5 
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ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส้าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ บรรลุตาม

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

3. การลดความขัดแย้งและ
ทัศนคติด้านลบของชุมชนรอบ
พ้ืนที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

   100 
อยู่ในระดับ 5 

 
๒.๓ ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติผลกระทบ 

๑) ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ 
   เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าชะขยะพร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบ และจัดซื อเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในพื นที่ การด้าเนินโครงการส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการด้าเนินงานของศูนย์ควบคุม 
ขยะมูลฝอย ท้าให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ นในพื นที่เขตเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าชะขยะปนเปื้อนสู่ล้ารางสาธารณะ ช่วยแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดแย้งภายในพื นที่ และสามารถด้าเนินการเพ่ือลดประมาณขยะที่มีสะสมภายในบ่อฝังกลบมาเป็นเวลานาน 
รวมถึงสามารถบริหารจัดการกับขยะใหม่ที่เข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี การจัดซื อเครื่องจักร
และอุปกรณจ์ะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนย้ายขยะที่จะน้าไปแปรรูปเป็นเชื อเพลิงเพ่ือส้าหรับผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า และสามารถด้าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากการประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝัง
กลบขยะบ้านค าบอน โดยพิจารณาผลกระทบใน 5 มิติ พบว่า 
 (1) ผลกระทบต่อประชาชน : การมีระบบรวบรวมน้ าชะขยะพร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบ 
ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และทัศนียภาพที่ไม่น่ามองในบริเวณสถานีก าจัดขยะมูลฝอย ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่
อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบมีสุขภาพท่ีดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (2) ผลกระทบทางสังคม : สามารถลดปัญหาความขัดแย้งและทัศนคติด้านลบของชุมชนที่อยู่อาศัย
โดยรอบพ้ืนที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอยที่มีต่อการด าเนินโครงการ จากการช่วยท าให้มลภาวะด้านน้ าเสียและ
กลิ่นเหม็นลดลง อีกทั้งส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตเทศบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม : สามารถรวบรวมน้ าชะขยะ ป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยน้ าชะขยะ
ที่มีความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน อาจมีการปนเปื้อนสู่ล าน้ าพอง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้การที่เทศบาลนครขอนแก่นมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ช่วยให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขยะล้นบ่อฝังกลบได้อย่างดี สามารถด าเนินการจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีปริมาณสะสมในบ่อฝัง
กลบที่สะสมมาเป็นเวลานาน จ านวนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ตัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถขนถ่ายขยะ
เก่าเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถด าเนินการได้ ประมาณ 
๒๐๐ ตัน/วัน และสามารถบริหารจัดการกับขยะใหม่ได้ประมาณ ๓๗๐ ตัน/วัน 
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 (4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ : การน าขยะไปแปรรูปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
ก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาลนครขอนแก่น โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ ๔๕ เมกกะวัตต์ รองรับปริมาณขยะได้
สูงสุดประมาณ 400-600 ตัน/วัน ซึ่งเป็นขยะที่สะสมอยู่เดิมจ านวนประมาณ 160 ตัน/วัน ขยะใหม่ภายใน
เขตเทศบาลประมาณ 200 ตัน/วัน และขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงประมาณ 50 ตัน/วัน 
ท าให้เทศบาลนครขอนแก่นมีรายได้ประมาณปีละ 1,000,000 บาท และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ทุก ๓ ป ี
โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ท าสัญญาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจนถึงปี พ.ศ. 2574 
  (5) ผลกระทบด้านการเมือง/ความมั่นคง : เทศบาลนครขอนแก่นให้ความส าคัญเรื่องการแก้ไข
ปัญหาน้ าชะขยะไหลสู่ห้วยหมากงอ และการมีขยะลงไปอุดตันท่อรวบรวมน้ าชะขยะจ านวนมาก รวมถึงเครื่อง
สูบน้ าเสียของสถานีสูบน้ าชะขยะช ารุด จึงเร่งด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่
อาศัยโดยรอบและในเขตเทศบาลมีความรู้สึกมั่นคงในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลขอนแก่นเป็นอย่าง
มาก อีกท้ังยังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

สรุปการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติผลกระทบส้าหรับโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน ้าชะขยะ พร้อม
สถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค้าบอน ซึ่งเป็นการจัดซื อเครื่องจักรทดแทนเรื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพ
แล้ว เพ่ือให้สามารถบริหารและด้าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น ท้าให้ไม่มี
ขยะตกค้างในพื นที่เทศบาลนครขอนแก่น อีกทั งได้รับความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการด้าเนินการบริหาร
จัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า สร้างมูลค่าและรายได้แก่เทศบาลนครขอนแก่น แสดงให้เห็นว่าพื นที่
โดยรอบโครงการได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกค่อนข้างมาก  
อยู่ในระดับที่ ๕ 

๒) Benefit – Cost Ratio 

 เทศบาลนครขอนแก่นได้ออกตราเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 โดยมีการก าหนดอัตราค่าบริการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับผู้ใช้บริการในพ้ืนที่เขตเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามอัตรา
ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัด
ขยะมูลฝอยของ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองเสนา เทศบาล
เมืองแม่สอด เทศบาลเมืองยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า และ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 โดยเทศบาล 
นครขอนแก่นสามารถจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยได้เฉลี่ยปีละประมาณ 8,091,520 บาท 

 นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังได้น าขยะไปแปรรูปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาลนครขอนแก่นประมาณปีละ 1,000,000 บาท และมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑๐ ทุก ๓ ปี 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีรายได้จากการใช้งานระบบก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะ
ขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค าบอนเป็นจ านวนเงินประมาณ 9,091,520 บาท/ปี โดย
รายได้จากการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าใน 3 ปี จะมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่งบประมาณที่ใช้



รายงานการประเมินความคุม้ค่าการปฏิบัตภิารกจิของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า | 48  
 

จ่ายจริงในโครงการ เป็นเงิน 70,435,000 บาท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7.7 ปีในการคืนทุน แสดง
รายละเอียดการค านวณดังนี้ 

ระยะเวลาคืนทุน = จุดได้ท่ีผลสะสมของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรก 

โดยค านวณรายได้ของเทศบาลนครขอนแก่นในปีที่ 1 – 8 โดยสมมุติให้รายได้จากการเก็บค่าบริการ
จัดการขยะเป็นรายได้คงท่ี (ค่าประมาณ) 

ตารางท่ี 7 ประมาณการรายได้ของเทศบาลนครขอนแก่น 

                                                                                            หนว่ย : บาท 
ปีท่ี มูลค่ารายได้จากการแปรรูปขยะ

เป็นพลังงานไฟฟ้า 
ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย รวม 

1 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๐๙๑,๕๒๐ 
2 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๐๙๑,๕๒๐ 
3 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๐๙๑,๕๒๐ 
4 ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๑๙๑,๕๒๐ 
5 ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๑๙๑,๕๒๐ 
6 ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๑๙๑,๕๒๐ 
7 ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๓๐๑,๕๒๐ 
8 ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๘,๐๙๑,๕๒๐ ๙,๓๐๑,๕๒๐ 

รวมทั้งสิ้น ๘,๗๒๐,๐๐๐ ๖๔,๗๓๒,๑๖๐ ๗๓,๔๕๒,๑๖๐ 

ซ่ึงหากน ามาค านวณ B/C ratio เปรียบเทียบมูลค่าผลประโยชน์กับมูลค่าของต้นทุน ดังนี้ 

B/C ratio = PV of Benefit     =   ๗3,๔๕2,16๐/70,435,000 = 1.04 
   PV of Cost  

โดยที่  
- PV of Benefit หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  
- PV of Cost หรือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost)  

 
ผลที่ได้จากการค้านวณ  

B/C > ๑ คุ้มค่าการลงทุน  B/C = ๑ เท่าทุน  B/C < ๑ ไม่คุ้มทุน ขาดทุน 

 สามารถแปรผลได้อยู่ในระดับ 5 แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน ้าชะขยะ 
พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค้าบอน โดยเทศบาลนครขอนแก่น “มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน” 
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๓. การประเมินความคุ้มค่าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากร 
ลุ่มน  าแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอ

เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน   
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน ้าแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า  
แม่แตงตอนบน อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน ้าแม่แตงตอนบน 

๑. ข้อมูลโครงการ 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ

อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด าเนินการโดยเครือข่าย
ทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน 
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๔,๙๘๒,๐๐๐ บาท  
(สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน ตั งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑.๒ สาระส้าคัญของโครงการฯ 
๑.๒.๑ ความจ้าเป็นที่ต้องจัดท้าโครงการ 
อ าเภอเวียงแหง เป็นพื นที่ที่โอบล้อมรอบด้วยผืนป่าขนาดใหญ่แนวเทือกเขาแดนลาว มีแนวเขต  

ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา และเป็นต้นก าเนิดของสายน  าแม่แตง เป็น ๑ ใน ๒๕ ลุ่มน  า  
เหนือเขื่อนภูมิพลของประเทศไทย หล่อเลี ยงพื นที่ต้นน  าในเขตอ าเภอเวียงแหง จนถึงที่ราบลุ่มน  าในเขตอ าเภอ
แม่แตง และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีล าน  าสาขาเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ล าน  าแม่แตง บรรจบกับสายน  าแม่ปิง  
ด้วยความส าคัญของพื นที่ ที่เป็นป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน จึงได้รับการประกาศให้เป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์และความ
เป็นพื นที่ป่าต้นน  าแม่แตง จึงก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  
มีล าน  าสาขาเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ล าน  าแม่แตงบรรจบกับสายน  าแม่ปิง รวมระยะทาง ๑๘๐ กิโลเมตร ได้แก่ ลุ่มน  า
แม่แตงตอนบน ห้วยนายาว แม่หาด นามน ห้วยหก แม่เตาะ ห้วยฮ้องจุ๊ และแม่ลาด ด้วยความส าคัญของพื นที่
ที่เป็นป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน จึงได้รับการประกาศให้เป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งครอบคลุมพื นที่ อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน  าดัง อุทยานแห่งชาติผาแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว  และป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว / 
แม่ตะมาน รวมเนื อที่ ๓,๒๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ไร่ 

พื นที่ป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง แม้ว่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย 
ทั งดิน น  า ป่า แต่เมื่อกระแสการพัฒนาประเทศ ระบบทุนเริ่มแผ่ขยายเข้ามาในพื นที่ ส่งผลให้ทรัพยากร
เปลี่ยนแปลง ถูกแย่งชิงฐานทรัพยากรไปจากชุมชน แม้กระทั่งการถูกละเมิดสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงสร้างอ านาจทางกฎหมาย จากสิทธิร่วม กลายเป็นระบบสิทธิ
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้มีเวทีวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเงื่อนไขในพื นที่กับกระบวนการท างานของเครือข่ายร่วมกัน จึงพบ
สาเหตุของปัญหา ดังนี  

๑) ชุมชนอ าเภอเวียงแหง ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้  และเข้าใจ ในคุณค่าความส าคัญ 
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎระเบียบ และนโยบายจากรัฐส่วนกลาง  
ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ รวมทั งข้อจ ากัดของ
หน่วยงานราชการที่จะเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลในเขตทุรกันดาร 

๒) ชุมชนอ าเภอเวียงแหง ขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และที่ดินท ากิน จากสภาพพื นที่เป็น 
ผืนป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมา ท าให้พื นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับรองการถือครองที่ดินหรือ
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เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินท ากินของชุมชน และที่ส าคัญไม่มีแผนการจัดท าแนวเขตระหว่างที่ดินท ากิน 
กับพื นที่ป่า เพ่ือรองรับการบริหารจัดการการใช้ที่ดิน  

 ๓) การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ น จากปี ๒๕๔๗ มีการ
ขยายตัวของเมือง ร้านอาหาร รีสอร์ท ที่พัก จาก ๑ แห่ง เพ่ิมขึ นเป็น ๑๔ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ ในอนาคตมีผลท าให้
ที่ดินถูกเปลี่ยนมือเพ่ือรองรับการขยายตัวจากการท่องเที่ยวในพื นที่อ าเภอปายมาสู่พื นที่อ าเภอเวียงแหง  
ด้วยระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร และแนวโน้มการเปิดพรมแดนไทย - เมียนมา เร่งให้เกิดการลงทุน การก่อสร้างถนน 
โครงสร้างพื นฐานระหว่างประเทศไทยและเมียนมา มีแนวโน้มเกิดการทะลักของแรงงานต่างด้าวเข้ามาตั งถิ่นฐาน  
การขยายพื นที่เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ระบบการผลิต และการเพ่ิมขึ นของแรงงานในพื นที่  

๔) ปริมาณและคุณภาพของน  าในล าน  าแม่แตงลดลง ผลจากพื นที่ป่าถูกบุกรุก ขยายพื นที่   
ท ากินในเขตป่าต้นน  า รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมาและไทย และรอยต่อระหว่างผืนป่าเขตต าบลเมืองนะกับ
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง และการใช้น  า เพ่ือการผลิต โดยเฉพาะพืชหลัก “กระเทียม” มีปริมาณเพ่ิมขึ นทุกปี     
 มีแนวโน้มการลดลงของปริมาณน  าในช่วงฤดูแล้ง และการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาจ านวนเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ ท าให้ล าน  า    
แม่แตงมีสารปนเปื้อน ส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื นที่และชุมชนที่อยู่ปลายน  า  

๕) แนวโน้มการบริหารจัดการการท างานของเครือข่ายองค์กรชาวบ้านไม่ต่อเนื่อง อันเกิดขึ นจาก
ภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก (กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โครงการพัฒนาขนาดใหญ่) และภัย
คุกคามจากปัจจัยภายใน (เศรษฐกิจ อาชีพรายได้ การเมือง)  

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ น จะมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงมากขึ น หากชุมชน
ขาดโอกาสการเรียนรู้ เข้าใจสถานการณ์ปัญหา ความส าคัญของทรัพยากรป่าต้นน  า ดังนั น จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนา
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างพลังการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความตระหนักในการปฏิบัติ
ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูผืนป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการที่จะรักษาไว้ได้ ซึ่งโครงการ
นี เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับพลังเครือข่าย สร้างการเรียนรู้กับชุมชนในพื นที่ได้เข้าใจ ตระหนักในสิทธิกับการ
จัดการทรัพยากรดิน น  า ป่าของชุมชน 

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบนในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื นที่ป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน  
๒) เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ สู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการจัดการ

ทรัพยากรพื นที่ลุ่มน  าแม่แตงตอนบน  
๓) เพ่ือพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี   

ในพื นที่ ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะท้องถิ่น 

๑.๒.๓  พื นทีด่้าเนินโครงการ 
๑) พื นที่ด าเนินโครงการ   

๑.๑) พื นที่เป้าหมายหลัก ๗ หมู่บ้าน ๒ ต าบล อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๒) พื นทีเ่ป้าหมายรอง ๗ หมู่บ้าน ๒ ต าบล อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๒.๔ แผนงานและกิจกรรม 
แผนงานที่ ๑ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบนในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื นที่ป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน 
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แผนงานที่ ๒ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ สู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน 
ในการจัดการทรัพยากรพื นที่ลุ่มน  าแม่แตงตอนบน 

แผนงานที่ ๓ เพ่ือพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคีในพื นที่ ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะท้องถิ่น  

๑.๒.๕ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ น 
ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
๑)  สร้างเครือข่ายองค์กรชาวบ้านด าเนินงานร่วมกับภาครัฐในการจัดการฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตง

ตอนบน  
๒) เกิดจิตส านึกร่วมของคนลุ่มน  าแม่แตงตอนบน ในการที่จะช่วยกันดูแล รักษา ฟ้ืนฟู 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน  
๓) เกิดระบบข้อมูลชุดความรู้ที่น าไปออกแบบ วางแผนการจัดการลุ่มน  าโดยเครือข่ายองค์กร

ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน 
๔)  เกิดความร่วมมือในการท างานโดยเอาสถานการณ์ปัญหาพื นที่เป็นตัวตั ง มีเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การท างานร่วมกันในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในพื นที่
อ าเภอเวียงแหง  

๕)  การฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน โดยเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน 
ถูกเสนอให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นและการใช้อ านาจท้องถิ่นด้วยการออกเทศบัญญัติ หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยระบบผังชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น  า ป่า  

ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑)  เกิดการจัดการ ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน   
๒)  การเพ่ิมความหลากหลาย และความหนาแน่นของชนิดพันธุ์พืช ในพื นที่ป่าชุมชน 

อ าเภอเวียงแหง  
๓)  เกิดพื นที่การจัดการร่วมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมลุ่มน  าแม่แตงตอนบนโดยภาคีทุกภาคส่วน  
๔)  ได้ข้อมูลชุดความรู้ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรดิน น  า ป่า ทั งการใช้ประโยชน์  

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕)  เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้นโยบาย

ระดับท้องถิ่น และข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน 
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๒. ผลการประเมินความคุ้มค่า 

๒.๑ ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติประสิทธิภาพ 
๑) ปริมาณผลผลิตที่ท้าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน อยู่ในระดับ ๓ 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายทรัพยากรลุ่ มน ้ า 
แม่แตงตอนบนในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมพื นที่ป่าต้นน ้ า 
แม่แตงตอนบน 

๑.๑ เกิดกลไกเครือข่าย
ทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตง
ต อน บ น  ที่ มี ค ว า ม
เข้ มแข็ งและได้ การ
ยอมรับจากหน่วยงาน
ภาคีในระดับพื นที่อ าเภอ
เวียงแหง 
๑.๒ เครือข่ายทรัพยากร
ลุ่มน  าแม่แตงตอนบน 
ยกระดับการท างานขึ น
เป็น “สมาคมเครือข่าย 
ทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตง
ตอนบน” 
๑.๓ การสืบทอดความรู้ 
บทเรียนประสบการณ์ 
จากคณะกรรมการฯ 
ผู้ น ารุ่ น ๑ เพื่ อสร้ าง
คณะกรรมการฯ รุ่น ๒ ที่
มี ความสามารถเป็ น
วิทยากรกระบวนการ
ถ่ายทอดแนวคิดในการ
ดูแลรักษาทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในพื นที่ป่า
ต้นน  าแม่แตง   

- สามารถรวมกลุ่ ม
เครือข่ายทรัพยากรลุ่ม
น  าแม่ แตงตอนบน
ด าเนินงานในพื นที่ได้ 
- เกิดสมาคมเครือข่าย
ทรัพยากรลุ่มน  าแม่
แตงตอนบนเพื่อการ
ท างานในพื นที่ได้ 
- เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ และ
ประสบการณ ์การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื นที ่

เกิ ดคณะกรรมการ
เครือข่ายทรัพยากรลุ่ม
น  าแม่แตงตอนบนเป็น
แกนน าในระดับหมู่บ้าน 
๑๗ หมู่ บ้ าน กั บอี ก  
๒ หย่อมบ้าน ท างาน
เครือข่าย ตั งแต่ระดับ
หมู่บ้าน ต าบล และมาสู่
กลไกเครือข่ายในระดับ
อ าเภอ ผลักดันให้กลไก
ภายในมีความเข้มแข็ง 
เกิ ดการยอมรั บของ
ห น่ ว ย ง า น ท้ อ ง ถิ่ น 
ยกระดับให้อยู่ในกลไก
ของราชการ จั ดตั ง 
คณะอนุกรรมการที่
ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง และการประกาศ
แต่งตั งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติฯ 
อ าเภอเวียงแหง เกิด
คณะกรรมการเครือข่าย
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลุ่มน  าแม่แตง
ต อ น บ น  ส า ม า ร ถ
ถ่ า ย ท อ ด เ นื อ ห า 
กระบวนการเรียนรู้และ
แนวคิ ด ไ ปสู่ ชุ ม ชน
เป้าหมายได้ มชีาวบ้านที่
เข้าร่วมส ารวจและจัดท า
แนวเขตอย่างสม่ าเสมอ 

โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ
ด า เนิ น ง าน ได้ ต าม
แผนงาน อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่สามารถจัดตั งหรือ
ยกสถานะเป็นสมาคมได้ 
เนื่องจากการปลี่ยนแปลง
ผู้ บริ หารในท้ องถิ่ น 
เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ มี ก า ร
ผลักดันให้มีจัดตั งกลไก
คณะท างานในระดับ
ต าบลขึ นมา ๓ ต าบล 
ยกระดับให้อยู่ในกลไก
ของราชการและใช้
ปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็ง 
 

๖๖.๖ 

อยู่ใน 
    ระดับ ๒ 
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ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๒. เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ 
สู่การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านใน
การจัดการทรัพยากรพื นที่
ลุ่มน ้าแม่แตงตอนบน  

 

๒.๑ เกิดแผนยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสื่ งแวด
ล้อม ที่สามารถใช้เป็น
แน วท า ง เ พื่ อ ฟื้ น ฟู 
ป้ องกั น ดู แลรั กษา
ทรัพยากรอันมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ นในอนาคต   
๒.๒ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื นที่
ต าบลเวียงแหง ที่ เป็น
พื นที่ ป่ าชุ มชน และ
แหล่งน  าแม่แตง ได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล
รักษาอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไ ด้ รั บ ก า ร ฟื้ น ฟู 
ป้ องกั น และดู แล
รักษาอย่างต่อเนื่อง
จากแผนที่ชัดเจนและ  
เป็นระบบและได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ด้วยวัฒนธรรมและ
กติกาในท้องถิ่น 

 

ยกระดับองค์ความรู้ สู่
ก า ร จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ เครือข่าย
องค์กรชาวบ้านในการ
จัดการทรัพยากร โดย
จัดท าชุดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ของชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ในการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมป่าไม้-ที่ดิน 
ระหว่ า ง ชุ มชน กั บ
อุทยานแห่งชาติห้วยน  า
ดงั มกีฎระเบียบร่วมกัน 
เกิดระบบฐานข้อมูล มี
ความชัดเจนในเรื่องแนว
เขตที่ดิน ป่าไม้  

โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ
ด า เนิ น ง าน ได้ ต าม
แผนงานโครงการที่
ก าหนดไว้  

๑๐๐ 

อยู่ใน 
ระดับ ๕ 

๓. เพ่ือพัฒนากลไกความ
ร่วมมื อ เค รือข่ ายองค์ก ร
ชาวบ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคีในพื นที่ 
ผลักดันข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะท้องถิ่น  

๓.๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นสามารถออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่ า
ด้วยระบบผังชุมชนใน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดิน น  า ป่า 
๓.๒ สื่อเผยแพร่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรดิน น  า 
ป่ า ของคนเวี ยงแหง  
ทั งภายใน และภายนอก 
๓.๓ เวทีมหกรรม “ข่วง
ต้นน  า กับการฟื้นฟูป่า
ต้นน  าแม่แตงตอนบน” 

ข้อบัญญัติที่มีความ
เหมาะสมกับพื นที่และ
ปฏิ บั ติ ได้ จริ ง เกิ ด
แนวคิดหรือสามารถใช้
เป็นต้นแบบในการ
จั ดการทรั พยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ผลส าเร็จของงานด้าน
อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู
ทรัพยากรการมีส่วน
ร่วมและการขยายผล
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

เกิดข้อตกลงกฎระเบียบ
กติการ่วมกันของชุมชน
ในธรรมนูญหมู่บ้านและ
ธรรมนูญในระดับต าบล 
เป็ นต้ นแบบในการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  มี ชุ ด
นิทรรศการระบบข้อมูล
การจัดการทรัพยากรดิน 
น  า ป่า สามารถขยายผล
ไปสู่ความร่วมมือกับทาง
องค์ การบริ หารส่ วน
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
ยกระดับให้เกิดเครือข่าย
ในระดับจังหวัด 

โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนงาน อย่างไรก็ตาม
ไม่สามารถผลักดันให้เกิด
เทศบัญญตัิได้เนื่องจาก
จากสถานการณ์ทาง
การเมือง แต่ก็สามารถ
ผลักดันใหเ้กิดเป็น
ธรรมนญูหมู่บ้านและ
ธรรมนญูในระดบัต าบล
ที่สามารถขยายผลไปสู่
ความร่วมมือมีการใช้
ระเบียบกติการ่วมกัน 

 

 

๖๖.๖ 

อยู่ใน 
ระดับ ๒ 
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๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
- งบประมาณตามแผน             ๔,๙๘๒,๐๐๐          บาท 
- งบประมาณจ่ายจริง  ๔,๙๘๑,๙๒๖           บาท 
- ส่งเงินคืนกองทุน รวม              ๔,๑๐๒.๔๘          บาท 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ อยู่ในระดับ ๕ 

๒.๒ ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติประสิทธิภาพ 
ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕ 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส้าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า 
เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ที่  ๑ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน ้าแม่แตงตอนบนในการ
จัดการทรัพยากรฯ พื นที่ป่าต้นน ้าแม่แตงตอนบน 

๑.๑ เกิดกลไกเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่
แตงตอนบน ที่มีความเข้มแข็งและได้การยอมรับ
จากหน่วยงานภาคีในระดับพื นท่ีอ าเภอเวียงแหง 

๑.๒ เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตง
ตอนบน ยกระดับการท างานขึ นเป็น “สมาคม
เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน” 

๑ .๓  การสื บทอดความรู้  บท เ รี ย น
ประสบการณ์ จากคณะกรรมการฯ ผู้น า รุ่น ๑ 
เพื่อสร้างคณะกรรมการฯ รุ่น ๒ ที่มีความสามารถ
เป็นวิทยากรกระบวนการถ่ายทอดแนวคิดในการ
ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื นที่ป่าต้นน  าแม่แตง 

   ๑๐๐ 
อยู่ใน 

ระดับ ๕ 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ สู่
การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายองค์กร
ชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรพื นที่ลุ่มน ้า
แม่แตงตอนบน 

๒.๑ เกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ใช้เป็นแนวทางเพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ดูแล รักษา
ทรัพยากรอันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ นในอนาคต  

๒.๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื นที่ต าบลเวียงแหง ที่เป็นพื นที่ป่าชุมชน 
และแหล่งน  าแม่แตง ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ดูแลรักษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

   ๑๐๐ 
อยู่ใน 

ระดับ ๕ 

วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือพัฒนากลไกความร่วมมือ
เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน อปท. ภาคีในพื นที่ 
ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะท้องถิ่น 

   ๑๐๐ 
อยู่ใน 
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ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส้าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า 
เป้าหมาย 

๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยระบบผังชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น  า ป่า 

๓.๒ สื่อเผยแพร่สร้างกระบวนการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรดิน น  า ป่า ของคนเวียง
แหง ทั งภายใน และภายนอก 

๓.๓ จัดเวทีมหกรรมข่วงต้นน  ากับการ
ฟื้นฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน ๑ ครั ง 

ระดับ ๕ 

๒.๓ ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติผลกระทบ 
๑) ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ 

จากการประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน 
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาในผลกระทบ
จาก ๕ มิต ิดังนี  

(๑) ผลกระทบต่อประชาชน พบว่า จากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื นที่ป่าต้นน  าแม่แตง ท าให้เกิดการฟ้ืนตัวท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ดีขึ น ชุมชนมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการไฟในพื นที่ป่าใกล้เคียง เป็นผลให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนเกิดการ
ขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงในระดับลุ่มน  า ท าให้ประชากรในพื นที่อ าเภอเวียงแหงโดยประมาณ ๓๐,๙๐๓ คน 
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการทั งทางตรงและทางอ้อม 

(๒) ผลกระทบทางสังคม พบว่า สามารถพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคีในพื นที่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  า 
แม่แตงตอนบนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากการที่ชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ชุมชนมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๓) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  า
แม่แตงตอนบน ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทรัพยากร
ลุ่มน  าแตงตอนบนจากหลายภาคส่วนในพื นที่ในการท างานร่วมกับท้องถิ่น ได้แก่ การฟ้ืนฟูจัดการพื นที่ป่า เช่น 
การท าฝายชะลอน  า การปลูกป่า การท าแนวกันไฟ การพัฒนาพันธุกรรมพืชพื นบ้าน และการจัดท าแผนรณรงค์
ลดไฟป่า ลดหมอกควัน เป็นต้น ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถอนุรักษ์แหล่งต้นน  าที่ส าคัญของล าน  าแม่แตง เป็นล าน  าสาขาหลักที่หล่อเลี ยงพื นที่
เกษตร และการใช้เพ่ืออุปโภค บริโภค นอกจากนี  ยังมีล าห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ ล าน  าแม่แตงอีก ๖ ล าน  าสาขา 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ล าห้วยแม่แตะ ล าห้วยแม่แพม ล าห้วยแม่หาด ล าห้วยฮ้องจุ๊  ล าห้วยไคร้ และล าห้วยนายาว  
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ซึ่งพบว่าในลุ่มน  าดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์จากเหมืองฝายทั งหมด ๒๐ ฝาย ครอบคลุมพื นที่ทางการเกษตร 
จ านวน  ๑๖,๖๕๙ ไร่ และกลุ่มผู้ใช้น  า จ านวน ๑,๘๒๘ ราย 

(๔) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พบว่า สามารถด าเนินการให้เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตง
ตอนบนให้มีความเข้มแข็ ง  และมีศักยภาพ และยั งมีการแต่ งตั งคณะกรรมการเ พ่ือแก้ ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในพื นที่ มีการบริหารจัดการเรื่องที่ดินท ากินอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ก าหนดสิทธิ์ในการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอน มีสภาพเศรษฐกิจ 
ที่ดีขึ น สามารถประกอบอาชีพในพื นที่ท ากินที่ได้รับการจัดสรรและก าหนดสิทธิการใช้ประโยชน์ และ 
ท าข้อตกลงร่วมกัน โดยพื นที่ราบลุ่มน  า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย และพื นที่ทางเกษตร เช่น ที่นา 
ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม พริก ถั่วแดง ถั่วเหลือง และพื นที่เนินเขา ส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่เกษตรบนที่สูง ปลูกพืช
ที่ไม่ต้องใช้น  ามาก ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง เป็นต้น 

(๕) ผลกระทบด้านการเมือง/ความมั่นคง พบว่า มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่
ให้การสนับสนุน ชาวบ้านจึงมีความรู้สึกมั่นคงในที่อยู่อาศัย และที่ดินท ากิน สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในพื นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยชุมชนยังมีการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื นที่ และมีการวางกฎระเบียบการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินที่ชุมชนต้องปฏิบัติ 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติผลกระทบ ส าหรับโครงการประเภทเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องภายหลังสิ นสุดการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการ
ฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริหารจัดการเรื่องที่ดินท ากินอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถส่งเสริมการ
อนุรักษ์แหล่งต้นน  าที่ส าคัญของล าน  าแม่แตงไว้ได้ จึงกล่าวได้ว่าโครงการมีผลการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบเชิง
บวกค่อนข้างมาก อยู่ใน ระดับที่ ๕ 

๒) Benefit – Cost Ratio ของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน ้าแม่แตงตอนบน 
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้าแม่แตงตอนบน อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของประโยชน์จากระบบนิเวศ (Economics Value of Ecosystem 
Services) จากข้อมูลของ The International Union for Conservation of Nature (IUCN) ส าหรับ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา การประมาณการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากระบบนิเวศป่าต้นน  า ในประเทศที่ก าลัง
พัฒนามีความส าคัญมากต่อความยั่งยืนของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในการประมาณการณ์
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากระบบนิเวศ สามารถคิดมูลค่าเศรษฐกิจของประโยชน์จากระบบนิเวศโดยคิดจาก
ประโยชน์ที่ได้โดยตรงในรูปของอาหารและอ่ืนๆ ส าหรับพื นที่เกษตรและทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ มีมูลค่าประมาณ 
๓๗๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ๑ เฮกแต หรือประมาณ ๒,๐๑๐ บาท ต่อพื นที่ ๑ ไร่ และพื นที่ด าเนินงานของโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน 
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อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีการใช้ประโยชน์จากเหมืองฝายทั งหมด ๒๐ ฝาย ครอบคลุมพื นที่ระบบนิเวศ
ป่าต้นน  า จ านวน  ๑๖,๖๕๙ ไร่ สามารถคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจของประโยชน์จากระบบนิเวศ (Economics 
Value of Ecosystem Services) = ๒๐๑๐ x ๑๖,๖๕๙ มีมูลค่า ๓๓,๔๘๔,๕๙๐ บาท ต่อปี จาการด าเนินงานที่
ผ่านมาในระยะเวลา ๒ ปี ครึ่ง จะสามารถคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ ๘๓,๗๑๑,๔๗๕ บาท 

B/C ratio = PV of Benefit  
   PV of Cost  

โดยที่  
- PV of Benefit หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  
- PV of Cost หรือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost)  
ผลที่ได้จากการค านวณ  

B/C > ๑ คุ้มค่าการลงทุน  B/C = ๑ เท่าทุน  B/C < ๑ ไม่คุ้มทุน ขาดทุน 
ผลการค านวณ  B/C ratio โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบน 

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี  
 
B/C ratio      =  ๘๓,๗๑๑,๔๗๕ 

 ๔,๙๘๑,๙๒๖ 
B/C ratio     = ๖.๗๒๑ 

 

สรุปผลที่ได้จากการค้านวณ  
B/C ratio  > ๑  
สามารถแปรผลได้ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน  าแม่แตงตอนบนเพ่ือการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ “มีความคุ้มค่าการลงทุน” 
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๔. การประเมินความคุ้มค่าโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้้าแม่ฮาว อ้าเภอแม่แตง  

จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  
สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้้าแม่ฮาว 
อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 

๑. ข้อมูลโครงการ 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติ 
เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยสถาบันชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือด้าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๔,๙๔๒,๓๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่น
สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาด้าเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑.๒ สาระส้าคัญของโครงการฯ 

๑.๒.๑ ความจ้าเป็นที่ต้องจัดท้าโครงการ 

๑) ปัญหาเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ไม่สามารถจัดการด้านการตลาดได้จึง

ต้องพ่ึงกลไกการตลาดภายนอก ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน ทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี 

สารเคมี และเงินทุนกู้ยืมล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาจ้าหน่ายผลผลิตก็ถูกกดราคาขาย และหักค่าเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี 

สารเคมี ในบางปีเกษตรกรหลายรายแทบจะไม่มีเงินเหลือ อีกทั้งยังเป็นหนี้พ่อค้าคนกลางหรือบริษัทที่มาลงทุน

ให้ก่อน และต้องผลิตต่อในปีต่อไปเพ่ือใช้หนี้  เหมือนถูกบังคับให้อยู่ ในวงจรเกษตรเคมีเชิ งเดี่ยว  

อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเกษตรกรในพ้ืนจะมีความเข้าใจและตระหนักในผลกระทบของสารเคมีเกษตร 

แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนมาท้าเกษตรอินทรีย์ได้ เนื่องจากมีภาระหนี้สินและขาดงบประมาณสนับสนุนด้าน

ปัจจัยการผลิต 

๒) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และน้ามา

ทดลองปฏิบัติอย่างจริงจังจนมีองค์ความรู้มาก แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดและไม่มีสื่อใช้

ประกอบการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมจึงยังไม่สามารถขยายแนวคิด และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุม

พ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาวได้ 

๓) เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังเข้ารับการฝึ กอบรมจากโครงการพัฒนา 

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง และโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  

ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนได้เข้าด้าเนินงานในพ้ืนที่มาก่อน ไม่มีการด้าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สมาชิกที่ยังคงท้าเกษตรอินทรีย์จึงค่อยๆ ลดลงจนเหลือเพียงไม่กี่ราย ท้าให้สถานะของ

เครือข่ายในปัจจุบันอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง ไม่ได้มีการขับเคลื่อนงานใดๆ  

๔) กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่มีความหลากหลายและไม่มีตลาดรองรับ

อย่างเพียงพอที่จะท้าให้เกษตรกรเกิดความม่ันใจที่จะหันมาผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ   

ดังนั้น แกนน้าชุมชนบางส่วนจึงมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและ
จริงจัง จึงได้ร่วมกันจัดท้า “โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว จังหวัดเชียงใหม่” ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม การสร้างพ้ืนที่รูปธรรมด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบครบวงจร เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 
โดยองค์กรชุมชน การมีพ้ืนที่รูปธรรมจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ไม่รู้ ไม่ เข้าใจ ได้มีโอกาสสัมผัสของจริง 
ได้ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจและร่วมปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนัก และเกิดจิตส้านึกที่ดี 
เกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธามากขึ้น และสามารถน้าไปเป็นนโยบาย เพ่ือน้าไปขยายผลได้ในทุกระดับ 

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๒.๓  พื้นที่ด้าเนินโครงการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
๑) พ้ืนที่เป้าหมายหลัก คือ หมู่บ้านที่มีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตร

อินทรีย์ และยังคงมีพ้ืนที่ท้าเกษตรอินทรีย์บางส่วนในปัจจุบัน ดังนี้ 
๑.๑)  ต้าบลสบเปิง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน ๘ หมู่บ้าน คือ บ้านปางฮ่าง 

บ้านปางม่วง บ้านสบเปิง บ้านต้นงุ้น บ้านไร่ บ้านท่าข้าม บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ และบ้านดอนเจียง  
๑.๒) ต้าบลสันป่ายาง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน ๓ หมู่บ้าน คือ 

บ้านสันป่ายาง บ้านหนองก๋าย และบ้านสันป่าตึง 
๒) พ้ืนที่เป้าหมายรอง คือ หมู่บ้านที่มีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตร

อินทรีย์ที่ไม่มีพ้ืนที่ท้าเกษตรอินทรีย์ แต่ยังคงมีความสนใจที่จะท้าเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 
๒.๑) ต้าบลสบเปิง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน ๕ หมู่บ้าน คือ  

บ้านแม่หลอด บ้านผาหมอน บ้านร้อง บ้านต้นลานและบ้านแม่แลบ 
๒.๒) ต้าบลสันป่ายาง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน ๓ หมู่บ้าน คือ  

บ้านหนองบัว บ้านเอียกและบ้านผาแด่น 
๑.๒.๔ แผนงานและกิจกรรม 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกรจ้านวน ๑๕๐ คน ที่เคยผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและยังคงมีพ้ืนที่ท้าเกษตรอินทรีย์บางส่วนอยู่ในปัจจุบัน 
ในพ้ืนที่ต้าบลสันป่ายาง และต้าบลสบเปิง  
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           ๒) กลุ่มเป้าหมายรอง จ้านวนอย่างน้อย ๙๖ คน ได้แก ่
                              ๒.๑) เกษตรกร จ้านวน ๕๐ คน ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ 
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไม่มีพ้ืนที่ท้าเกษตรอินทรีย์แต่มีความสนใจที่จะท้าเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ต้าบล 
สันป่ายาง และต้าบลสบเปิง 

     ๒.๒) แกนน้าชุมชน คือ  
      (๑) ผู้ใหญ่บ้าน และก้านัน ต้าบลสบเปิง ๑๓ หมู่บ้าน จ้านวน ๑๓ คน และ

ต้าบลสันป่ายาง ๖ หมู่บ้าน จ้านวน ๖ คน 
      (๒) ตัวแทนจาก อบต.สบเปิง จ้านวน ๓ คน และ อบต.สันป่ายาง จ้านวน  

๓ คน 
     ๒.๓) ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ 

       - หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๓ คน 
       - หน่วยงานด้านการเกษตร จ้านวน ๕ คน 
       - หน่วยงานด้านสาธารณสุข จ้านวน ๓ คน 

     ๒.๔) ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคจ้านวน ๑๐ คน 
       ๒.๕) เกษตรกร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

๑.๒.๕ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
๑) ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน  

๑.๑) แกนน้าเครือข่ ายเกษตรอินทรีย์มีความเข้มแข็ง บริหารงานได้อย่ าง 
มีประสิทธิภาพ 

๑.๒) มีทีมวิทยากรชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสิ่งแวดล้อมประจ้าต้าบล ที่
สามารถจัดฝึกอบรม ขยายผลในพื้นที่ได้ 

๑.๓) มีเกษตรกร ๑๕๐ ครอบครัว  ปรับเปลี่ยนมาท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีอาหาร 
ที่ปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน 

๑.๔) คนในลุ่มน้้าฮาว ๔,๐๐๐ ครอบครัว  ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
และให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

๒) ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑) น้้าสะอาดมากขึ้น การปนเปื้อนของสารเคมีน้อยลง 

 ๒.๒) สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
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๒. ผลการประเมินความคุ้มค่า 
๒.๑ ผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ 

๑) ปริมาณผลผลิตที่ท้าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน  อยู่ในระดับ ๕ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

(วัตถุประสงค์
โครงการ) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 

 

เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย 
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  
ต้นน้้าแม่ฮาว  
จังหวัดเชียงใหม่ในการ 
ท้าเกษตรกรรมยั่งยืน 
ที่มีความมั่นคงทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

๑.๑ มีเครือข่ายเกษตร
อิ น ท รี ย์ ที่ มี ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง  ส า ม า ร ถ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด้าเนินงานให้บรรลุตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
เครือข่ายได้ 
๑.๒ เกษตรกรได้รับ
การถ่ ายทอดความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์เกิด
ความตระหนักในการ
บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ที่
ปลอดภัยในครัวเรือน 
๑.๓ มีสมาชิกเครือข่าย
เ กษตรอิ นท รี ย์ ที่ ท้ า
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
แบบอย่างจริงจัง 
๑.๔ ลดพื้นที่ เกษตร
เ ค มี แ ล ะ เ พิ่ ม พื้ น ที่
เกษตรอินทรีย์ในที่ดิน
ท้ากินของตนเองมาก
ขึ้น หรือมีการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีทางการ
เกษตรในพื้นที่ลดลง 
๑.๕ มีช่องทางการตลาด
ส้าหรับให้เกษตรกรน้า
ผลผลิ ตอินทรี ย์  และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป
อินทรีย์ไปขายได้อย่าง
สม่้าเสมอ 
 

- เครือข่ายเกษตร
อิ นท รี ย์ ทุ ก ร ะดั บ
สามารถด้าเนินงาน
เกษตรกรรมยั่งยืนได้
อย่างต่อเนื่อง บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
ยั่งยืน 
- เกษตรกรได้ รั บ
การถ่ายทอดความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์
เกิดความตระหนัก
ในการบริโภคอาหาร
ที่ ป ล อ ด ภั ย ใ น
ครัวเรือน 
- เกษตรกรเครือข่าย
ได้ รั บ กา รรั บ รอ ง
มาตรฐาน เกษตร
อินทรีย์จ้านวน ๕ ๐
ราย 
- สมาชิกเครือข่ายฯ
มีความรู้และเข้าใจ
ในรูปแบบการท้ า
เกษตรอินทรีย์อย่าง
เต็มรูปแบบ 
- มี ต ล า ด ร อ ง รั บ
สินค้าเกษตรอินทรีย์
จ า ก ส ม า ชิ ก
เ ค รื อ ข่ า ย เ กษต ร
อิ น ท รี ย์ อ ย่ า ง
สม่้าเสมอ 
 

เกิดสมาชิกเครือข่าย
กลุ่ ม เกษตรอินทรีย์ 
ต้ น น้้ า แ ม่ ฮ า ว  มี
สมาชิก จ้านวน ๑๖๔ 
คน จาก ๒ ต้าบล ซึ่ง
เกษตรกรได้รับการ
ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพด้านเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
และน้า ไปใช้ ได้  ซึ่ ง
สามารถน้าผลผลิต
ผ่านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จาก สมาคม
ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร
อิ นท รี ย์ ภ า ค เ หนื อ 
(มอน . ) ได้  มี ตลาด
รองรับผลผลิตจาก
การแปรรูป เกษตร
อินทรีย์ที่หลากหลาย
อีกทั้งยังสามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจาก
การใช้สารเคมีได้ถึง 
๗๗๖,๐๑๐ บาทต่อปี 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
เค รื อ ข่ า ย เ ก ษต ร
เกษตรอินทรีย์ เพื่อ
รักษาทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม พื้นที่
ต้ น น้้ า แ ม่ ฮ า ว 
อ้ า เ ภ อ แ ม่ แ ต ง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ประสบความส้าเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

๑๐๐ 
 อยู่ใน  

ระดับ ๕ 



 

 

รายงานการประเมินความคุม้ค่าการปฏิบัตภิารกจิของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  หน้า | 64  
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

(วัตถุประสงค์
โครงการ) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 

 

๑.๖ มีสมาชิกเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ ที่ได้ รับ
การรับรองมาตรฐานน้า
ผลผลิตมาจ้าหน่ายที่
ตลาดเกษตรอินทรีย์ใน
เมื อง เชี ยง ใหม่ อย่ า ง
ต่อเนื่อง 
๑.๗ เกษตรกรที่ เป็น
สมาชิกเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ ในพื้นที่ต้าบล
สบเปิง และต้าบลสันป่า
ยาง มีพื้นที่  ชนิดและ
ปริมาณการใช้สารเคมี
เ ก ษ ต ร ล ด ล ง  เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับก่อน
ด้าเนินโครงการ 

- ส ม า ชิ ก ใ น
เครือข่ายได้รับรอง
มาตรฐานสามารถ
น้ า ผ ล ผ ลิ ต ไ ป
จ้าหน่าย 

 
๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ก. งบประมาณ 

๑) งบประมาณทั้งโครงการ                   ๕,๔๙๙,๘๕๐     บาท         
   ๑.๑) งบประมาณท่ีกองทุนจัดสรรให้        ๔,๙๔๒,๓๕๐    บาท            

      ๑.๒) งบประมาณอ่ืนสมทบ                   ๕๕๗,๕๐๐     บาท   
     สมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกร 
 
     ๒) การเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง           ๔,๙๔๒,๓๕๐     บาท  

๒.๑) จ่ายจริง                     ๔,๙๒๘,๘๙๙    บาท 
๒.๒) ส่งเงินคืนกองทุน รวม                    ๑๖,๑๗๘.๔๑    บาท 
       - เงินคืน                                            ๑๓,๔๕๑     บาท 
       - ดอกเบี้ยธนาคาร    ๒,๗๒๗.๔๑    บาท 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ อยู่ในระดับ ๕ 
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๒.๒ ผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ 
ระดับความส้าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕ 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส้าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มีความ
เข้มแข็งสามารถขับเคลื่อน 
การด้าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายได้ 

๑.๑ มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ที่ มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง  ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายได้ 

๑ . ๒  เ กษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เกิดความตระหนักในการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยในครัวเรือน 

๑.๓ มีสมาชิกเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ที่ท้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป
แบบอย่างจริงจัง 

๑.๔ ลดพื้นที่เกษตรเคมีและ
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในที่ดินท้า
กินของตนเองมากขึ้น หรือมีการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร
ในพื้นที่ลดลง 

๑.๕ มีช่องทางการตลาดส้าหรับ
ให้เกษตรกรน้าผลผลิตอินทรีย์ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ไปขายได้
อย่างสม่้าเสมอ 

๑.๖ มีสมาชิกเครือข่ายเกษตร
อิ นท รี ย์  ที่ ไ ด้  รั บ ก า ร รั บ รอ ง
มาตรฐานน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายที่
ต ล า ด เ กษตรอิ นท รี ย์ ใ น เ มื อ ง
เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง 

๑.๗ เกษตรกรที่ เป็นสมาชิก
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  ในพื้นที่
ต้าบลสบเปิง และต้าบลสันป่ายาง มี
พื้นที่ ชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี
เกษตรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
ด้าเนินโครงการ 

  -  ๑๐๐ 
อยู่ในระดับ ๕ 
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๒.๓ ผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติผลกระทบ 

๑) ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ 

 จากการประ เมิ นผลกระทบโคร งการ พัฒนา เครื อข่ า ย เ กษตร อินทรี ย์  เ พ่ื อ รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการโดย มูลนิธิ
พัฒนาศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โดยพิจารณาในผลกระทบจาก ๔ มิติ ดังนี้ 

 ๑) ผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 

  ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท้าระบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ โดยเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น เป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ ท้าให้เกิดพ้ืนที่ที่ เป็นรูปธรรมด้านระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนแบบครบวงจร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้้าแม่ฮาว มีความเข้มแข็งเนื่องจากชาวบ้าน 
ในชุมชนให้ความร่วมมือ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการประชุม 
กลุ่มย่อย หรือการสัมมนาตามงานต่างๆ ซึ่งเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้ว สามารถผลักดันไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้เข้ามา
ด้าเนินการสานต่อเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน 
 ๒) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

  การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ช่วยลดผลกระทบต่อการปนเปื้อนของสารเคมีในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น มีน้้าสะอาดในการบริโภคมากข้ึน มีอาหารจากธรรมชาติเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ สามารถน้ามาบริโภคได้โดยไม่ต้องหาซื้อและเป็นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
 ๓) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  

  จากการท้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า มีพ้ืนที่
การท้าเกษตรอินทรีย์ ๓๔๒ ไร่ จากเดิม ๒๒๒ ไร่ มูลค่าการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ๓๖๘,๔๘๗ บาท มูลค่าการใช้สาร
ก้าจัดแมลงลดลง ๓๐๕,๘๑๙ บาท และมูลค่าการใช้สารก้าจัดวัชพืชลดลง ๑๓๑,๗๐๔ บาท ท้าให้ลดต้นทุน 
ในการท้าเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมได้ ๒๕๘,๖๗๐ บาทต่อปี รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถปลดหนี้สินที่เคยเกิดจากการท้าเกษตรเชิงเดี่ยว 
จนสามารถสร้างทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นของตัวเองได้ ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) ผลกระทบด้านการเมือง/ความม่ันคง 
  โครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น และหน่วยงานระดับจังหวัด เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้เป็นตัวแทนระดับ
จังหวัดในการน้าสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนไปเผยแพร่ และจ้าหน่ายในสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 
ท้าให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรอินทรีย์แม่ฮาว เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
  สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติผลกระทบ ส้าหรับโครงการประเภทเงินช่วยเหลือ
และอุดหนุนกิจการใดๆเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า โครงการพัฒนาเครือข่าย
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เกษตรอินทรีย์ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว อ้าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ มีการด้าเนินงานที่ต่อเนื่องยั่งยืน ถึงแม้จะจบโครงการไปชาวบ้านยังสามารถด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ และปลดหนี้สินให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า 
โครงการมีผลการด้าเนินงานที่ส่งผลกระทบเชิงบวกค่อนข้างมาก อยู่ในระดับ ท่ี ๕ 

๒) Benefit – Cost Ratio 

 จากผลผลิตของโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการโดย มูลนิธิ พัฒนาศักยภาพชุมชน 
สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน สามารถน้ามาค้านวณหา ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยค้านวนเริ่มต้นจากปีที่
เริ่มโครงการจนถึงปีปัจจุบัน ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ได้ดังนี ้

- มูลค่าจากการลดค่าใช้จ่ายในเคมีการเกษตร ๑,๕๕๒,๐๒๐ บาท (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) 
- รายรับที่เกิดขึ้นจากผลผลิตการเกษตรอินทรีย์จากสมาชิก (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) 
   ๑,๐๐๐ บาท * ๒๐ ครัวเรือน * ๕๒ สัปดาห ์* ๖ ปี = ๖,๒๔๐,๐๐๐ 

* หมายเหตุ เกษตรกรมีการจ้าหนา่ยผลผลิตเป็นรายสัปดาห์ ซึ่ง ๑ ปี มีประมาณ ๕๒ สัปดาห์  
ทั้งนี้ รายรับท่ีน้ามาประเมินความคุ้มค่าคิดจากเริม่ต้นให้การสนับสนุนจนถึงปีท่ีมีการประเมินความคุม้ค่า (พ.ศ.๒๕๖๑) 

 

B/C ratio = PV of Benefit          =     
                                   PV of Cost                            ๔,๙๒๘,๘๙๙ 

                                                                             ๗,๗๙๒,๐๒๐ 

=  ๑.๕๘ 

โดยที่  
- PV of Benefit หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  
- PV of Cost หรือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost)  
ผลที่ได้จากการค้านวณ  

B/C > ๑ คุ้มค่าการลงทุน  B/C = ๑ เท่าทุน  B/C < ๑ ไม่คุ้มทุน ขาดทุน 
 

 สามารถแปรผลได้อยู่ ในระดับ ๕ โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  เ พ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ต้นน้้าแม่ฮาว อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  " มีความคุ้มค่า 
การลงทุน "  

(๑,๕๕๒,๐๒๐) +( ๖,๒๔๐,๐๐๐) 

4,928,899 
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๕. การประเมินความคุ้มค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ 
และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์
อย่างมีส่วนร่วม ด าเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยเครือข่ายเชียงใหม่ 

เขียว สวย หอม 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่  ตาม
แนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ด าเนินการโดยเครือข่ายเชียงใหม่ 
เขียว สวย หอม 

๑. ข้อมูลโครงการ 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ

อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ด าเนินการโดยเครือข่ายเชียงใหม่ 
เขียว สวย หอม เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพ้ืนที่สีเขียวเมือง
เก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๑.๒ สาระส าคัญของโครงการฯ 
๑.๒.๑ ความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ 
เป็นโครงการใหม่ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์

ของเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยการบูรณาการให้เกิดความรู้ และปฏิบัติการ ระหว่างชุมชน วัด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง รณรงค์สาธารณะสร้างส านึกร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนในพ้ืนที่เมืองเก่าเชียงใหม่ ๕ ชุมชน และเทศบาลต าบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพื้นที่น าร่อง  

เนื่องจากสภาพต้นไม้ใหญ่ในเขตพ้ืนที่เมืองเก่าเชียงใหม่อยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากขาดการดูแลรักษา
อย่างถูกวิธี ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องพ้ืนที่สีเขียวกับการวางแผนการพัฒนาเมืองเรื่องอ่ืนๆ เช่น ผังเมือง 
ระบบขนส่งมวลชน  หรือมิติทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้การบูรณาการการจัดการพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่
เมืองยังต้องได้รับการผลักดันให้การต่อเนื่องจริงจัง จ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม น าความรู้
ด้านนิเวศประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตคนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันนโยบาย รณรงค์เพ่ือความยั่งยืน  
ของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

การด าเนินการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และจัดการพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ของเชียงใหม่ อดีตนครหลวงของ
อาณาจักรล้านนาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ๗๐๐ กว่าปีนั้น ถือว่าเป็นทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความร่มรื่นความงดงามของเมือง  และการด ารงความเชื่อความศรัทธาของผู้คน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
ต่อข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ส าคัญที่สุดคือ การน าองค์ความรู้ด้าน 
“หมอต้นไม้” มาสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นตัวอย่างเพ่ือขยายผลไปยัง
พ้ืนที่ชุมชน และเทศบาลอ่ืนๆ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เห็นว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ควรเริ่มตั้งแต่การวางแผนดูแล ฟ้ืนฟูตกแต่ง รักษา
สุขภาพต้นไม้ อย่างเป็นระบบ  ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการท างานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ที่ส าคัญที่สุด
คือ การออกแบบการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยการสร้างเครือข่ายภาคพลเมืองเข้ามาสนับสนุนกระบวนการท างาน 

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีฯในฟ้ืนฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ 

และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ ๕ ชุมชนน าร่อง เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และถนนสายต้นยางนา เขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
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๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของหมอต้นไม้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ใหญ่เมืองเก่า
เชียงใหม่ และต้นยางนา เขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

๓) รณรงค์สร้างจิตส านึกนิเวศประวัติศาสตร์เชียงใหม่ให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่   

๑.๒.๓  พื้นที่ด าเนินโครงการ 
๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

๑.๑) พ้ืนที่เมืองเก่าเชียงใหม่ ได้แก่ พ้ืนที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง และประตูเมืองชั้นนอก โดยมี
ชุมชนน าร่องจ านวน ๕ ชุมชน จาก ๒๗ ชุมชนในพ้ืนที่เมืองเก่า ได้แก่ ชุมชนพันอ้น ชุมชนบ้านปิง ชุมชนเชียงมั่น 
ชุมชนพวกแต้ม และชุมชนนันทาราม ชุมชนทั้ง ๕ แห่งเป็นที่ตั้งของวัดที่มีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ยังมีพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่หลงเหลืออยู่จ านวนหนึ่ง  

๑.๒) ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ ้ง ระยะทางประมาณ ๖ 
กิโลเมตร 

๒) กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก 

 - คณะท างานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ชุมชนในพ้ืนที่เมืองเก่า ๕ ชุมชน คือชุมชนพันอ้น 
บ้านปิง เชียงมั่น พวกแต้ม นันทาราม ชุมชนละ ๑๕ คน รวม ๗๕ คน กับคณะท างานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่จากพ้ืนที่
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน 

- อาสาสมัครหมอต้นไม้จาก ๕ ชุมชน ๑ เทศบาลต าบล รวม ๔๐ คน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- กลุ่มองค์กรภาคีร่วมงาน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ได้แก่ 

คณะท างานอนุรักษ์เมืองเก่า มูลนิธิรักษ์ต้นยาง กลุ่มรักษ์ยางนา เครือข่ายเยาวชน องค์การโทรศัพท์จังหวัด
เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

๒.๒) กลุ่มเป้าหมายรอง 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน ๑๐ คน 
- เครือข่ายเยาวชนในพ้ืนที่น าร่อง ๖๐ คน  
- วัด และประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย  

๑.๒.๔ แผนงานและกิจกรรม 
แผนงานที่ ๑  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีฯ ในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์

ต้นไม้ใหญ่ และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ ๕ ชุมชนน าร่อง เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และถนนสายต้นยางนา เขตเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง 

แผนงานที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของหมอต้นไม้ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลต้นไม้
ใหญ่เมืองเก่าเชียงใหม่ และต้นยางนา เขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

แผนงานที่ ๓ รณรงค์สร้างจิตส านึกนิเวศประวัติศาสตร์เชียงใหม่ให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ 
และผลักดันนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 
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๑.๒.๕ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
๑) ชุมชนน าร่องมีแนวทาง กระบวนการ และปฏิบัติการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูต้นไม้ใหญ่อย่างมีส่วนร่วม 
๒) มีพ้ืนที่สีเขียวรูปธรรมที่มีศักยภาพในเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ 
๓) เครือข่ายการท างานภาคประชาสังคมเข้าไปร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายของท้องถิ่น 

และการท างานของชุมชน 
๔) เกิดการแลกเปลี่ยน ติดตาม การด าเนินงาน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอาชีพต่างๆ 
๕) เกิดการปรับปรุง  ตกแต่ง  บ้าน  อาคาร  ร้านค้า และตัวอย่างการจัดการพ้ืนที่สีเขียวของ

ประชาชนในพ้ืนทีต่่างๆ 
๖) เกิดอาสาสมัครหมอต้นไม้ และคลินิกหมอต้นไม้ในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ ในการบริการชุมชน

และสาธารณะ 
๗) เกิดกลุ่มอาสาสมัครภาคพลเมืองเพ่ือสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ 
ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) เกิดชุดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้องค์กรต่างๆ น าไปผลักดันแผนงานต่างๆ ได ้
๒) เกิดแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองในระดับชุมชน  โดยมี

งานวิชาการสนับสนุน 
๓) ต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ได้รับการดูแลอย่างถูกหลักวิชาการ 
ชุดความรู้ด้านหมอต้นไม้ถูกน ามาใช้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นรูปธรรม 

๒. ผลการประเมินความคุ้มค่า 

๒.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ 
๑) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน อยู่ในระดับ ๔ 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรภาคีฯในฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ ๕ ชุมชน
น า ร่ อ ง  เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า
เชียงใหม่ และถนนสายต้น
ยางนา เขตเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง 

๑.๑ เกิดความร่วมมือ
และร่ วมวางแผนและ
ปฏิบัติการอนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่ตามแนวคิดนิ เวศ
ประวั ติ ศาสตร์ เมื อง
เชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วม
และต่อเนื่องจากชุมชนน า
ร่องในพื้นที่ เมืองเก่า ๕ 
แห่ง ได้แก่พวกแต้ม เชียง
มั่น บ้านปิง นันทาราม 
พั นอ้ น เทศบาลนคร
เชียงใหม่  และเทศบาล
ต าบลน าร่อง ๑ แห่ง คือ

- ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนของตัวแทน
ชุมชนและหน่วยงาน
ที่ เข้ าร่ วมกิจกรรม
โครงการ 

- จ านวนครั้งการ
เข้ าร่ วมของชุมชน
และหน่วยงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

หน่วยงานเป้าหมายที่
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
ก่อให้เกิดความร่วมมือ
และร่วมวางแผนและ
ปฏิ บั ติ ก า ร อนุ รั ก ษ์
ต้นไม้ใหญ่ตามแนวคิด
นิ เวศประวัติ ศาสตร์
เมืองเชียงใหม่อย่างมี
ส่ ว น ร่ ว ม  แ ล ะ เ กิ ด
คณะท างานในระดับ
ชุมชนในการอนุรักษ์

โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนงานโครงการ 
ที่ก าหนดไว ้

๑๐๐ 

อยู่ใน 
ระดับ ๕ 
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ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
๑.๒ เกิ ดชุดข้อมู ล

ด้านปริมาณ ต าแหน่ ง 
คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมของต้นไม้
ใหญ่ ๖ ชุดจาก ๖ พื้นท่ี
น าร่อง โดยการส ารวจ
ต้นไม้ใหญ่ของคณะท างาน 
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และนักวิชาการ 
ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม   
๑.๓ เกิดเครือข่ายเยาวชน
อ นุ รั ก ษ์ ต้ น ไ ม้ ใ ห ญ่ 
ในพื้นที่น าร่อง 

๑.๔ คณะท างานมี
ความรู้ด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและพัฒนา
เมือง 

๑.๕ประชาชนชาว
เ ชี ยงใหม่  ได้ มี พื้ นที่
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านนิเวศประวัติศาสตร์  
และการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน 

๑.๖ เกิดนโยบายด้าน
การอนุ รั กษ์ และดู แล
ต้นไม้ใหญ่ร่วมกัน 

- เกิดคณะท างาน
ในระดับชุมชนเรื่อง
การอนุ รั กษ์ต้ นไม้
ใหญ่  คือ เทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง  

และพื้นที่เมืองเก่า 
- มีการใช้ความรู้

ด้ านนิ เวศประวั ติ
ศาตร์ในการวางแผน 

ต้ น ไ ม้ ใ ห ญ่  ที่ มี 
องค์ความรู้ด้านนิเวศ
ประวั ติ ศาตร์ ในการ
ว า ง แ ผ น มี ค ว า ม รู้
สามารถอธิบายการ
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และ
การจัดการพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่เมืองได้ เกิด
น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร
อนุรักษ์และดูแลต้นไม้
ใหญ่ร่วมกันที่เกิดจาก

การผลักดันนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์และ
ดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มา
จากภาคประชาชน 
ถูกเสนอเป็นนโยบาย
ท้องถิ่น 
 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของหมอต้นไม้ใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลต้นไม้
ใหญ่เมืองเก่าเชียงใหม่ และ
ต้นยางนา เขตเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง  

 

๒.๑ อาสาสมัครและ
เยาวชนหมอต้นไม้ในพื้นที่ 
ที่สามารถวินิจฉัยอาการ
และรักษาต้นไม้โดยวิธีการ
หมอต้นไม้   

๒.๒ อาสาสมัครหมอ
ต้นไม้อย่างน้อย ๒๐ คน 
ผลัดเปลี่ยนกันออกบริการ
ตามย่ าน ชุ มชนเมื อง
เชียงใหม่ และถนนสายต้น
ยางนาเชียงใหม่-ล าพูน 

๒.๓ คลินิกหมอต้นไม้
จ านวน ๑ แห่งในพื้นที่

- จ า น ว น ข อ ง
อาสาสมัครหมอต้นไม ้

- ก า ร อ อ ก ไ ป
ปฏิบัติงานจริง 

- จ านวนครั้งที่ออก
พื้ นที่ และจ านวน
ต้นไม้ที่รักษา 

- จ า น ว น
อาสาสมั ครที่ ร่ วม
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

-ท าแบบสอบถาม 

เกิดอาสาสมัครหมอต้นไม้
ทีส่ามารถด าเนินงานหมอ
ต้นไม้ได้เองโดยไม่ต้องมี
ผู้ เ ช่ี ยวชาญที่ มี กา ร
ผลั ด เปลี่ ยนกั นออก
บริการตามย่าน ชุมชน
เมืองเชียงใหม่ และถนน
สายต้นยางนาเชียงใหม่-
ล าพูน ท าให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่รับบริการ 

โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนงานโครงการที่
ก าหนดไว ้ 

๘๐ 

อยู่ใน
ระดับ ๓ 
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ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลผลิต 
ที่ได้จริง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เมืองเชียงใหม่ที่มีอุปกรณ์
เหมาะสมส าหรับให้บริการ
ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ การ
ฝึกอบรมอาสาสมัครหมอ
ต้นไม้ และให้ค าปรึกษา
เรื่ องสุ ขภาพต้นไม้ แก่
ประชาชน 

ความพึงพอใจ 
- จ านวนต้นไม้ที่

ได้รับการดูแล 

๓. รณรงค์สร้างจิตส านึก
นิเวศประวัติศาสตร์เชียงใหม่
ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ช า ว
เชียงใหม่ 

๓.๑  อาสาสมั ค ร
พลเมืองเชียงใหม่มีความรู้
ด้านนิเวศประวัติศาสตร์
และเข้าร่วมดูแล ฟื้นฟู
ต้นไม้ใหญ่ร่วมกับชุมชน
น าร่อง 

๓.๒ มีสื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ ด้ านต้นไม้ ใหญ่ 
แล ะ หม อต้ น ไ ม้  แ ก่
ประชาชนหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ สื่อวิทยุ 
วิดีทั ศน์  หนั งสือ และ
ปฏิทิน 

๓.๓ มีพื้นที่สีเขียวใน
เมืองเชียงใหม่อย่างน้อย 
๔๐ แห่ง เป็นตัวอย่างใน
การอนุรักษ์และดูแลพื้นที่
สีเขียวเมืองเชียงใหม่ 

- จ านวนอาสา 
ส มั ค ร พ ล เ มื อ ง
เชียงใหม่ที่ด าเนินงาน
ร่วมกันตลอดปี 

- การสังเกตจาก
การร่วมกิจกรรม 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

- การศึกษาเอกสาร 
รายงานโครงการ 

- ทะเบียนพ้ืนท่ีสี
เขียว 
 

เ กิ ด อ า ส า ส มั ค ร
พลเมืองเชียงใหม่ที่
ด า เนินงานร่ วมกัน
ต ล อ ด ปี  จ า น ว น 
๑๘๕ คน มีการรับรู้
จากสื่อหลากหลาย
ช่ อ งท า ง  มี พื้ น ที่ สี
เขียวเป็น จ านวน ๔๐ 
แห่ง เป็นตัวอย่างใน
การอนุรักษ์และดูแล
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เ มื อ ง
เชียงใหม่ 

โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนงานโครงการที่
ก าหนดไว ้

๑๐๐ 

อยู่ใน 
ระดับ ๕  

 
๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

- งบประมาณตามแผน    ๕,๐๐๐,๐๐๐            บาท 
      - งบประมาณจ่ายจริง             ๕,๐๐๐,๐๐๐            บาท 
      - ส่งเงินคืนกองทุน (ดอกเบี้ย) รวม        ๓,๕๖๐.๙๑             บาท 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ๕ 
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๒.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย อยู่ในระดับ ๕ 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า 
เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กรภาคีฯ ในการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ ๕ 
ชุมชนน าร่อง เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และถนนสาย
ต้นยางนา เขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

๑.๑ เปิดตัว แนะน า และประชาสัมพันธ์
โครงการ 

๑.๒ จัดตั้งคณะท างานอนุรักษ์ต้นยางนาพื้นที่
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง เพื่อประสานความร่วมมือ
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ 

๑.๓ จัดตั้งคณะท างานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ๕
ชุมชนน าร่อง เพื่อพัฒนาแผนชุมชนในการอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียว 

๑.๔ การศึกษารวบรวมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
กับต้นไม้ใหญ่โดยชุมชน 

๑.๕ ประชุมคณะท างานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ๕ 
ชุมชนน าร่อง และ คณะท างานอนุรักษ์ต้นยางนาฯ 
เพื่อเสริมศักยภาพและติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑.๖.กิจกรรมเสริมศักยภาพคณะท างานอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ ๕ ชุมชนน าร่อง และคณะท างานอนุรักษ์
ต้นยางนาฯ 

๑.๗ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ 
๑.๘ เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุป

บทเรียนผลการด าเนินงานระหว่าง ๕ ชุมชน ร่วมกับ
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

๑.๙ เวทีสร้างความร่วมมือระหว่าง ๕ ชุมชนน า
ร่อง กับ ภาคประชาสังคม และ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

๑.๑๐ เวทีสร้างความร่วมมือคณะท างาน
อนุรักษ์ต้นยางนาพื้นที่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ภาค
ประชาสังคม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๑๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเวศ
ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

๑.๑๒ เวทีผลักดันนโยบายการอนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และ
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

   ๑๐๐  

อยู่ในระดับ ๕ 
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ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ระดับความส าเร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดีกว่า 
เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ
ของหมอต้นไม้ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลต้นไม้
ใหญ่เมืองเก่าเชียงใหม่ และต้นยางนา เขต
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

๒.๑ อบรมเรื่อง “หมอต้นไม้” แก่อาสาสมัคร
หมอต้นไม้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดแต่ง
ต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่  

๒.๒ จัดกระบวนการส ารวจและออกแบบการ
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่
วัด ในชุมชนน าร่อง และแนวถนนต้นยางในพื้นที่
เทศบาลน าร่อง 

๒.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล และ
การใช้เครื่องมือ RFID ส าหรับต้นไม้ใหญ่ในชุมชน 

๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟู ดูแล ต้นไม้ใหญ่ และพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่วัดและชุมชนน าร่อง ๕ แห่ง และ
เทศบาลน าร่อง ๑ แห่ง  

๒.๕ อบรมเยาวชนหมอต้นไม้  
๒.๖ เปิดคลินิกหมอต้นไม้ ในพื้นที่ เมือง

เชียงใหม ่
๒.๗ คลินิกหมอต้นไม้เคลื่อนที่บริการชุมชนใน

พื้นที่เมือง 
๒.๘ สรุปบทเรียนงานขับเคลื่อนอาสาสมัคร

หมอต้นไม้ 

   ๑๐๐  

อยู่ในระดับ ๕ 

วัตถุประสงค์ที่  ๓รณรงค์สร้างจิตส านึกนิ เวศ
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ให้กับประชาชนชาว
เชียงใหม่ และผลักดันนโยบายสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๓.๑ พัฒนาอาสาสมัครพลเมืองเพื่ออนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่และสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ การจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้การ
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และหมอต้นไม้ 

๓.๓ รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกเรื่อง
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวแก่ประชาชน
ทั่วไป 

 ๓.๔ รณรงค์การดูแลต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สี
เขียวในเมือง   

๓.๕ งานเทศกาล “ต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่” 
๓.๖ เอกสารเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการฯ 

   ๑๐๐  

อยู่ในระดับ ๕ 
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๒.๓ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติผลกระทบ 
๑) ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ 

จากการประเมินผลกระทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพ้ืนที่
สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม โดยพิจารณาในผลกระทบจาก ๕ มิต ิดังนี้ 

(๑) ผลกระทบต่อประชาชน พบว่า เกิดพ้ืนที่สีเขียวรูปธรรมที่มีศักยภาพในเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ มีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายการท างานภาคประชาสังคมเข้าไปร่วม
ขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายของท้องถิ่น และการท างานของชุมชน สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนกลาง 
ของชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการท าเป็นสวนผักส่วนรวม คนในชุมชนช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแล ได้ปรึกษาหารือ 
สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และมีผักอินทรีย์ไปบริโภคในชุมชนน าไปรับประทานได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ชุมชนมีความตระหนักและให้ความส าคัญในฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่อย่างมีส่วนร่วม  

(๒) ผลกระทบทางสังคม พบว่า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการจัดการพ้ืนที่
สีเขียวในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านกายภาพและความต้องการของคนในพ้ืนที่ แต่สามารถจัดการ
ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ได้ ชุมชนน าร่องในพ้ืนที่เมืองเก่า ๕ แห่ง ได้แก่พวกแต้ม เชียงมั่น 
บ้านปิง นันทาราม พันอ้น เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลต าบลน าร่อง ๑ แห่ง คือ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
เกิดความร่วมมือและร่วมวางแผนและปฏิบัติการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วม 

(๓) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พบว่า เกิดการขยายการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไปสู่
ประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สันทนาการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพื้นที ่สามารถด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลต้นไม้ใหญ่เมือง
เก่าเชียงใหม ่และต้นยางนาได้อย่างต่อเนื่องเกิดความตระหนักและจิตส านึกในการร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
และพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่เมืองชียงใหม่ 

(๔) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พบว่า สามารถด าเนินการจัดท าข้อมูลของต้นไม้ใหญ่ในแต่ละชุมชน
ได้ครบทุกด้าน ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ และได้น าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และใช้ปฏิบัติ 
ในพ้ืนที่ที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และด้านวัฒนธรรม ผลกระทบในทางบวก คือ ท าให้เกิดรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของ
นักท่องเที่ยวเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น  
มีการสนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง เพ่ือเพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกิดกิจกรรม “เขียวชมเมือง” เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒธรรมโดยการใช้รถรางชมเมือง 
มีการน าเที่ยวชมรอบเมืองเชียงใหม่โดยมีวิทยากรประจ ารถคอยบรรยายให้ความรู้ โดยใช้ระบบการลงทะเบียน
ส ารองที่นั่งผ่านทาง Application ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดทดลองให้บริการฟรีในช่วงแรก และในระยะต่อไปจะมี
ค่าบริการคนละ ๒๕๐ บาท ต่อรอบ โดยจะมีการหักค่าใช้จ่าย จ านวน ๖๐ บาท ส่งเข้ากองทุนหมอต้นไม้ 
 เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากผลการด าเนินงานโครงการในการสร้างจิตส านึกและให้ความรู้ ในรูปแบบ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

(๕) ผลกระทบด้านการเมือง / ความมั่นคง พบว่า มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน มีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างชุมชนน าร่องกับภาคประชาสังคม เทศบาล
นครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยชุมชนเองยังมีการขับเคลื่อนงาน และเกิดเครือข่าย
หมออาสาต้นไม้ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูดูแลต้นไม้ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่และเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้อย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติผลกระทบ ส าหรับโครงการประเภทเงินช่วยเหลือและ
อุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า การประเมินความคุ้มค่า
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่  ตามแนวคิด
นิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ของ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ด าเนินการโดย เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม  
มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ท าให้เกิดการน าองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมมาใช้ในการด าเนินงานหมอต้นไม้ได้เองโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และผลจาก
การด าเนินงานยังสามารถสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ชุมชน ก่อให้เกิด 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ทา งด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์จากการท่องเที่ยว เกิดรายได้จากการจับจ่ายใช้สอย 
ของนักท่องเที่ยวเกิดการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้วัฒนธรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
สามารถกล่าวได้ว่า โครงการมีผลการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบเชิงบวกค่อนข้างมาก จัดล าดับได้อยู่ใน ระดับที่ ๕ 

๒) Benefit – Cost Ratio 
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประโยชน์จากระบบนิเวศ (Economics Value of Ecosystem 

Services) จากข้อมูลของ The International Union for Conservation of Nature (IUCN) ส าหรับ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา การประมาณการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากระบบนิเวศป่าต้นน้ า  ในประเทศที่ก าลัง
พัฒนามีความส าคัญมากต่อความยั่งยืนของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในการประมาณการณ์
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากระบบนิเวศ สามารถคิดมูลค่าเศรษฐกิจของประโยชน์จากระบบนิเวศโดยคิดจาก
ประโยชน์ที่ได้จากวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยว และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนา มีมูลค่าประมาณ ๓๔๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ๑ เฮกตา หรือประมาณ ๑,๔๑๑ บาท ต่อพ้ืนที่ ๑ ไร่ และ
พ้ืนที่ด าเนินงานของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองเก่า
เชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม มีการใช้ประโยชน์จากอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการ
จัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ สามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ร่วมกับชุมชน
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณพ้ืนคูเมืองเชียงใหม่ และเมืองเก่า มีพ้ืนที่ประมาณ ๓,๔๔๐.๖๒๕ ไร่ 
และพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๖,๒๗๕ ไร่ รวมเป็นพ้ืนที่ประมาณ 
๙,๗๑๕.๖๒๕ ไร่ สามารถคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจของประโยชน์จากระบบนิเวศ (Economics Value of 
Ecosystem Services) = ๑,๔๑๑ x ๙,๗๑๕.๖๒๕ มีมูลค่าโดยประมาณ ๑๓,๗๐๘,๗๔๖ บาท ต่อปี 

 
B/C ratio = PV of Benefit  

   PV of Cost  

โดยที่  

- PV of Benefit หรือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  
- PV of Cost หรือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost)  
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ผลที่ได้จากการค านวณ  

B/C > ๑ คุ้มค่าการลงทุน  B/C = ๑ เท่าทุน  B/C < ๑ ไม่คุ้มทุน ขาดทุน 
ผลการค านวณ  B/C ratio โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ าแม่แตงตอนบน 

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าแม่แตงตอนบน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 
B/C ratio      =  ๑๓,๗๐๘,๗๔๖ 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
B/C ratio     = ๒.๗๔๑  

 

สรุปผลที่ได้จากการค านวณ  
B/C ratio  > ๑  
สามารถแปรผลได้ว่า โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพ้ืนที่ 

สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม มีการใช้ประโยชน์จากอนุรักษ์ 
ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ “มีความคุ้มค่าการลงทุน” 
 



รายงานการประเมินความคุม้ค่าการปฏิบัตภิารกจิของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ห น้ า | ๗๙ 

๕.๕ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รายโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การประเมินความคุ้มค่าจากการด าเนินประเมินทั้ง ๕ โครงการ ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ได้ผลสรุป ดังนี้  

โครงการ ปริมาณ 
ผลผลิต 

ที่ท าได้จริง 
เปรียบเทียบ 

กับแผน 
(๑๐%) 

สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริง 
ต่อค่าใช้จ่าย

ตามแผน 
(๑๐%) 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการบรรลุ 
วัตถุประสงค/์ 

เป้าหมาย 
(๒๐%) 

ระดับของ 
ผลกระทบ

ในเชิง
คุณภาพ 
(๓๐%) 

Benefit 
– Cost 
Ratio 
(BCR) 
(๓๐%) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕.๐ 

๒. โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ า
ช ะ ข ย ะ  พ ร้ อ ม ส ถ า นี สู บ
บริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้าน
ค าบอน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕.๐ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ ายทรัพยากรลุ่ มน้ า 
แม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ าแม่แตง
ตอนบน อ า เภอเวี ย งแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการ
โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ งยื น  โดยสถาบั นพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๔.๘ 

๔. โครงการพัฒนาเครือข่ าย
เกษตรอินทรีย์  เพื่ อรั กษา
ทรั พยากรธรรมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้ าแม่ฮาว 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการโดย มูลนิธิพัฒนา
ศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชน
เกษตรกรยั่งยืน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕.๐ 

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และ
การจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่า
เชียงใหม่  ตามแนวคิดนิ เวศ
ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม 
ด าเนินการโดย มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ/ เครือข่าย เขียว สวย หอม 

๔ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๔.๙ 
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จากค่าคะแนนตามผลการประเมินดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนสะท้อนให้เห็นว่า ทุกโครงการสามารถให้

ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
๒. สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน โครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน  

ที่ก าหนดไว้  
๓. ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่า ทุกโครงการ

สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๔. ระดับของผลกระทบในเชิงคุณภาพ ทุกโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในระดับค่อนข้างมาก 
๕. Benefit – Cost Ratio (BCR) โครงการส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนระดับสูง 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่น ามาประเมิน

ความคุ้มค่า รายโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น “มีความคุ้มค่า” ในทุกโครงการ โดยการด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการมี อุดมสมบูรณ์ขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเครือข่าย 
การด าเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้การสนับสนุนของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมหลายส่วนเกี่ยวเนื่องกับการสร้างจิตส านึก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงไม่สามารถแสดง
ผลประโยชน์เป็นมูลค่าที่ชัดเจนได้  ทั้งนี้หากกองทุนไม่ให้การสนับสนุนใดๆ เพ่ือส่งเสริม และป้องกัน 
การเกิดปัญหา จะกลายเป็นภาระของรัฐที่ต้องช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนั้นจึงถือเป็น
ความคุ้มค่าท่ีกองทุนจ าเป็นต้องด าเนินภารกิจนี้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
ในอนาคตหากมีการประเมินความคุ้มค่ารายโครงการ ควรด าเนินการดังนี้  เ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการประเมินความคุ้มค่ารายโครงการ 
๗.๑ ผู้ประเมิน ต้องได้รับการพัฒนาโดยการอบรมให้มี พ้ืนฐานความรู้ด้านการประเมินผล 

ทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม 
นอกจากนี้ ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร การออกแบบระบบในการประเมินผลให้สอดคล้อง
กับลักษณะขององค์กร ซ่ึงจะช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

๗.๒ ผู้ถูกประเมิน ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความคุ้มค่า โดยเฉพาะใน
มุมมองด้านผลประโยชน์ซึ่งจะช่วยก าหนดประเด็นในการประเมินและการเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ดีมากยิ่งข้ึน  

๗.๓ กองทุนสิ่งแวดล้อม ควรมีการพัฒนาระบบในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ลด
ระยะเวลาและภาระงานในการสืบค้นหรือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นผลให้ให้กระบวนการเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า (แบบรายงาน) 

เป็นแบบฟอร์มเพ่ือใช้จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย  
๔ แบบฟอร์ม ดังนี้ 

- แบบฟอร์มที่ ๑: การก าหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน 
- แบบฟอร์มที่ ๒: การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 
- แบบฟอร์มที่ ๓: แบบฟอร์มเพ่ือพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness)  

ได้หรือไม่ 
- แบบฟอร์มที่ ๔: สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
แบบฟอร์มที่ ๑: การก าหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน 
ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน
ประสิทธิภาพ” 

- การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๑) – (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักท่ีสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 

- เนื่องจากมีผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์เพียงผลผลิตเดียวจึงไม่ต้องปันส่วน 
 

 
ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า 
.....................-............................................................................................................................. ................ 
.............................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................................................   
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ที่มาของแบบฟอร์มจากเอกสาร “คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ” เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันพัฒนานโยบาย
และการจัดการ) 
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แบบฟอร์มที่ ๒: การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ 
ตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

ความ
สมบูรณ์ 

ของข้อมูล 
เป้าประสงค์ ตามแผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม :  
๑) กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกองทุน
หมุนเวียนที่มีความม่ันคงทางการเงิน 
และมีการด าเนินการตามหลักการของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
กับการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเป็น
อันดับแรก 
๒) กองทุนสิ่งแวดล้อมยึดมั่นหลักธรร
มาภิบาลและกระบวนการในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) กองทุนสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนความร่วมมือ 
กับภาคีเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ: 
ผลกระทบจากโครงการที่ ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

ประชาชน 
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

เศรษฐกิจ 
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม 
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

สิ่งแวดล้อม 

 
รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุน
สิ่ งแวดล้อม ปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

 

 
มี 

 
สมบูรณ์ 

 

กลยุทธ์  ตามแผนแม่บทกองทุ น
สิ่งแวดล้อม: 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพ่ือการ

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล: 
(๑) สัดส่วนผลประโยชน์เมื่อเทียบกับ

ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) 

 
ไม่สามารถแสดงผลประโยชน์
ได้ในระยะสั้น 

 
- กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

 
มีแต่ไม่

ครบถ้วน  

 
ไม่สมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ 
ตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

ความ
สมบูรณ์ 

ของข้อมูล 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา ๒๓ (๑) – (๔) เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายการ พัฒนา
ประเทศและการสร้างเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

(๒) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

 

มี สมบูรณ์ 
 

ผลผลิต : การสนับสนุนเงินอุดหนุน 
และเงินกู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตาม
มาตรา ๒๓(๑) – (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ: 
๑) ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตการสนับสนุน

เงินกองทุนสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
รายงานผลการประเมินทุน
หมุนเวียน  
 

 
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

 

 
มี 

 
สมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ 
ตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

ความ
สมบูรณ์ 

ของข้อมูล 
 ๒) ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ที่ ท า ไ ด้ จ ริ ง

เปรียบเทียบกับแผน 
รายงานผลการประเมินทุน
หมุนเวียน  

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

มี สมบูรณ์ 
 

 ๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน 

รายงานผลการประเมินทุน
หมุนเวียน  

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

มี สมบูรณ์ 

 ๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการ 

รายงานผลการประเมินทุน
หมุนเวียน  

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

 

มี สมบูรณ์ 
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แบบฟอร์มที่ ๓: แบบฟอร์มเพ่ือพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)  
ได้หรือไม่ 

ค าชี้แจง 

 ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ก าหนดให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากผลผลิตนี้ที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หรือองค์กรเป้าหมาย    
ที่ได้รับผลประโยชน์ หรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์  

 กลุ่มสังคม หมายถึง กลุ่มสังคมที่ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการก าหนด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ หรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์  

 ลักษณะของผลประโยชน์ หมายถึง ผลตอบแทนที่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มสังคมได้รับ ทั้งที่สามารถ
ค านวณมูลค่าเป็นเงินได้ และไม่สามารถค านวณมูลค่าเป็นเงินได้ 

 งบด าเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร) หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 
ที่จ่ายให้กับผลผลิตโดยตรงเต็มจ านวน 

 งบด าเนินการที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้สอย และค่า
สาธารณูปโภค ที่จ่ายให้กับผลผลิตมากกว่า ๑ ผลผลิต ท าให้ต้องปันส่วนค่าใช้จ่าย 

 งบบุคลากรเต็มเวลา หมายถึง เงินเดือนที่จ่ายให้บุคลากรประจ าและค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราว
โดยตรงเต็มจ านวน 

 งบบุคลากรที่ปันส่วน หมายถึง เงินเดือนที่จ่ายให้บุคลากรประจ า และค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราว    
ที่จ่ายให้กับบุคลากร หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้ผลผลิตมากกว่า ๑ ผลผลิต ท าให้ต้องปันส่วนค่าใช้จ่าย 

ก. ชื่อผลผลิต  

การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๑) – (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

ลักษณะของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือเป็นการใช้
จ่ายเงินในกิจการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ประกอบด้วย  

(๑) เงินอุดหนุนส าหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) เงินกู้ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย 
ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๓) เงินกู้ส าหรับภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย หรือน้ าเสีย 
ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนิน
กิจการของตนเอง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

(๔) เงนิกู้ส าหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย
ตามมาตรา ๗๓ และตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานกระทรวง ได้แก่  

กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

(๑) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ: ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการมีความต้องการเงินอุดหนุน 
และเงินกู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 

(๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ:  
(๒.๑) ภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนโดยรอบโครงการ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และ

ชุมชนท้องถิ่น 
(๒.๒) ภาคเอกชน ระบุหน่วยงานภาคเอกชนที่มีหน้าที่บ าบัด/ก าจัดของเสียตามกฎหมาย  
(๒.๓) ภาคท้องถิ่น ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์กรชุมชนต าบล คณะกรรมการหมู่บ้าน  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

(๒.๔) ภาครัฐ ระบุส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา  

ลักษณะผลประโยชน์ : 

(๑) การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและระบบก าจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็น ในการด าเนินการและ
บ ารุงรักษาระบบดังกล่าว 

(๒) การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย/อากาศเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้
เฉพาะกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 

(๓) การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย/อากาศเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือการควบคุม 
บ าบัด หรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๔) การด าเนินการของผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดของเสี ยตาม
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๕) กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 
๑. กรณีเงินอุดหนุน 

การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเงินอุดหนุนส าหรับส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและ
ด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม 
รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวนอกจากนี้ยัง
เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิจ านวน ๗ 

โครงการ 
ด้านมลพิษ จ านวน ๗๖ โครงการ 

รวมทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ 

๒. กรณีเงินกู้ 
การสนับสนุนการด าเนินการในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตาม

กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของตนเองเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว 

 
สนับสนุนโครงการ ๑ โครงการ 
สนับสนุนแนวทาง ๑ แนวทาง 

รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ 

รวม จ านวน ๘๔ โครงการ 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

(๑) ผลประโยชน์ 
(๑.๑) ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 

 ลักษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย 

- - 

กลุ่มสังคม - - 
(๑.๒) ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 

 ลักษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย 

- - 

กลุ่มสังคม - - 
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(๑.๓) ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
 ลักษณะของผลประโยชน์ 
ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
สังคม 

กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนเงิน เพ่ือด าเนินโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการให้บริการของระบบนิเวศ ได้แก่  

(๑.๑) ประโยชน์ทางตรง  
การมีความมั่นคงของแหล่งอาหาร เกิดความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบ

ธรรมชาติ ทรัพยากรพันธุกรรม พืชสมุนไพร และความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงมีแหล่งน้ าสะอาดขึ้น การเปลี่ยนของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า ลดการเกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคและการปนเปื้อนต่างๆ สู่สาธารณะ 
รวมถึงประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นต่อสังคม  

(๑.๒) ประโยชน์ทางอ้อม 
การด าเนินโครงการเป็นผลให้การท าหน้าที่ของระบบเกิดการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศ อีกทั้งยังได้สร้างแหล่งเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบรรเทาความขัดแย้งและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่างๆ ที่เกิด
จากปัญหามลพิษ ทั้งน้ าเสีย และขยะ นอกจากนี้การเพ่ิมพ้ืนที่ป่ายังสร้างประโยชน์
ในการดูดซับคาร์บอน และมีส่วนช่วยในการบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และท าให้การท าหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน ้า ในการกรอง และท าให้แหล่งน้ า
สะอาดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงการสร้างจิตส านึก และการสร้างเครือข่าย  
ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันและสานต่อการด าเนินโครงการให้เกิดการต่อยอด
และขยายผลต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้การสนับสนุนดังกล่าว  
ทั้งในการให้บริการของระบบนิเวศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
และมูลค่าต่างๆ เช่น สภาพพ้ืนที่ สภาพสังคม จ านวนเครือข่าย และประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ไม่อาจสามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมได้ภายใน
ระยะเวลาหลังจากได้รับงบประมาณเพียง ๑-๒ ปี 

 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐             (ล้านบาท) 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
๑.๑ งบบุคลากร ๖.๕๐๐ ๖.๕๐๐ ๘.๕๐๐ ๘.๕๐๐ 
๑.๒ งบด าเนินงาน ๐.๑๓๐ ๐.๑๒๕ ๐.๑๒๙ ๐.๑๑๔ 
๑.๓ งบลงทุน - - - - 
๑.๔ งบรายจ่ายอื่น* ๑๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. เงินนอกงบประมาณ** 
๒.๑ งบบุคลากร ๕.๙๑๐ ๕.๙๑๐ ๖.๑๖๔ ๕.๘๐๙ 
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ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

๒.๒ งบด าเนินงาน ๖.๑๔๖ ๕.๙๙๘ ๙.๓๘๘ ๘.๓๙๗ 
๒.๓ งบลงทุน ๐.๑๙๓ ๐.๑๕๐ ๐.๑๒๐ ๐.๑๐๔ 
๒.๔ งบรายจ่ายอื่น ๐.๖๐๐ ๐.๕๔๓ ๓.๗๐๐ ๓.๕๙๐ 

รวม ๑๖๙.๔๗๙ ๑๖๙.๒๒๖ ๑๒๘.๐๐๑ ๑๒๖.๕๑๔ 
หมายเหตุ   * ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินใหมวดงบรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 

** เงินนอกงบประมาณ= งบบุคลากร + งบด าเนินงาน + งบลงทุน + งบรายจ่ายอืน่  (ไม่เกี่ยวกับงบด าเนินงานของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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แบบฟอร์มที่ ๔: สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อผลผลิต การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๑) – (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยทุธศาสตร์ชาต ิ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต 

ที่ประเมนิความคุ้มค่า) 
ระบุ 

๑. นโยบายรัฐบาล  
พ ล เ อ ก  ป ร ะ ยุ ท ธ์   จั น ท ร์ โ อ ช า

นายกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ในนโยบายที่ ๙ (๔) “เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจาก
การผลิต และการบริโภคในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ก็ จ ะ สนั บ ส นุ น ให้ ด า เ นิ น ก า ร  ส่ ว น ขย ะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็น
พิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรม
ที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ 
และใช้มาตรฐานทางกฎหมายและการบังคับใน
กฎหมายอย่างเด็ดขาด”  

กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการเทศบาลเมืองศิลา 
จังหวัดขอนแก่น และโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการก าจัด
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองตราดซึ่งสามารถ
ควบคุมขยะตั้งแต่ต้นทางได้ประสบผลส าเร็จ สามารถลด
ขยะต้นทางได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดรับตามแนวทาง 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
ของรัฐบาล ดังนั้น หากในปีต่อๆ ไป รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการ
ก าจัดขยะให้ลดน้อยลงให้มากที่สุด เพ่ือให้มีปริมาณขยะ
ตกค้าง หรือกระจายตามแหล่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชนให้น้อยที่สุด  

๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๙) 

สร้ า งคว ามมั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  แ ละยั่ ง ยื น 
กล่ า วคื อ  ยุ ทธศาสตร์ ที่  ๕  ที่ มี กลยุทธ์ ที่
เ กี่ ยวข้องกับการด า เนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้น
การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาและใช้
พลังงานที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ร่วมลด
ปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กองทุนสิ่ งแวดล้อมมีการสร้างผลผลิตที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็นไปตาม
แนวทาง และกรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  

๒. โครงการฟ้ืนฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่
ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา  

๓. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการจัดการพ้ืนที่
เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  

๔. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ า ป่า อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  

๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพ่ือบริหาร
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยทุธศาสตร์ชาต ิ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต 

ที่ประเมนิความคุ้มค่า) 
ระบุ 

จัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย  

๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  

เป้าหมายดังกล่าวก าเนิดจากประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติ ๑๙๓ ประเทศ 
ได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ 
เป้าหมาย ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘- ๒๕๗๓ ผลผลิตของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ทั้ง ๑๗ 
เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม Planet หรือกลุ่ม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัน
ประกอบด้วย เป้าหมาย (๖) สร้างหลักประกัน
ให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน (๑๒) สร้าง
หลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน (๑๓) ด าเนินการอย่างเร่งด่วน
เพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ (๑๔) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๑๕) 
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ 
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่
ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน ฟ้ืนฟูสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กองทุนสิ่ งแวดล้อมมีการสร้างผลผลิตที่สอด รับกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ในกลุ่ม Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุน 
ได้แก่ 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  

๒. โครงการฟ้ืนฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่
ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา  

๓. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการจัดการพ้ืนที่
เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  

๔. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ า ป่า อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  

๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพ่ือบริหาร
จัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย 

๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  

เป็นทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองทุนสิ่ งแวดล้อมมีการสร้างผลผลิตที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 
๑) ๓) และ ๔) โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยทุธศาสตร์ชาต ิ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต 

ที่ประเมนิความคุ้มค่า) 
ระบุ 

และยึดถือแผนและนโยบายของชาติในทุกระดับ 
รวมทั้งปริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศและของโลก มาเป็นกรอบการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดการบูรณาการ 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  ๒) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการน้ าผิวดินและน้ า
ใต้ดินอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ๓) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัว
เ พ่ือรับมือภัย พิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร แ ล ะก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  

๒. โครงการฟ้ืนฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่
ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา  

๓. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการจัดการพ้ืนที่
เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  

๔. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ า ป่า อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  

๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพ่ือบริหาร
จัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย 

๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒  

ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไว้ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่
เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ 
ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น 

กองทุนสิ่ งแวดล้อมมีการสร้างผลผลิตที่สอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่
มุ่ ง เน้นการสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการจัดการพ้ืนที่
เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  

๒. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ า ป่า อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  

๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยทุธศาสตร์ชาต ิ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต 

ที่ประเมนิความคุ้มค่า) 
ระบุ 

อาทิ การพัฒนาที่ยั่ งยืน  (sustainable 
development goals : SDGs) เป็นต้น ทั้งนี้ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
กระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
๖. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ (ฉบับที่ ๒)  

ส าหรับนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ ได้น า ๓ แนวคิด มาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดนโยบายและแผนฯ ได้แก่ ๑) การน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่ างสมดุล  มุ่ ง เน้นการ
วางรากฐานของสังคมให้พ่ึงตนเองได้และเกิด
ความมั่นคง สามารถต่อยอดสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ สร้ างความเจริญเติบโตให้กับ
ประเทศอย่างมั่งคั่ง ๒) การปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ เ พ่ื อให้ เ กิ ดการ พัฒนาที่ เ ป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย มุ่งเน้นให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มั่นคง และยั่งยืน 

กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการสร้างผลผลิตที่สอดรับกับนโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับที่ ๒) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ว า งแนวทางการจ ัดการทร ัพยากรธ ร รมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มีความยั่งยืน 
โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  

๒. โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่
ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา  

๓. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการจัดการพ้ืนที่
เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  

๔. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ า ป่า อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  

๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพ่ือบริหาร
จัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่อ าเภอ 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยทุธศาสตร์ชาต ิ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิต 

ที่ประเมนิความคุ้มค่า) 
ระบุ 

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย 
๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่ าชุมชน

จังหวัดกาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
๗. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผลผลิตจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอด
รับทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คือ ๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟ ู 

กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการขยะต้นทาง ๗๖ โครงการ วงเงิน 
๒๒๗ ล้านบาท  และสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ๑ แห่ง วงเงิน 
๕๐ ล้านบาท ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนชุมชนในการดูแลป่า
ชุมชน ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในแง่การเป็นแหล่งอาหาร
อินทรีย์ปลอดสารเคมี และ ๓) ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้าง
ศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยขอรับการสนับสนุนจาก กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) และ German 
International Cooperation : GIZ 

๘. ยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  

มุ่งเน้นการก าหนดนโยบายและแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
ส ร้ า งค ว ามยั่ ง ยื น ใ นกา รบริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ประสานน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อ
ภารกิ จตามแนวนโยบายในรั ฐ ธ รรมนูญ 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ  และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ๑) สร้างความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของ
ประเทศ ๒) พัฒนาองค์ความรู้และระบบ
บริหารจัดการ ๓) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร ๔) พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า ๕) 

การด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความสอคคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการด าเนินการสนับสนุนเงิน
อุดหนุน และเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓ (๑)-
(๔ )  แห่ งพระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีโครงการที่ให้การ
สนับสนุน ได้แก่ 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  

๒. โครงการฟ้ืนฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่
ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา  

๓. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการจัดการพ้ืนที่
เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  

๔. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ า ป่า อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยทุธศาสตร์ชาต ิ
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ที่ประเมนิความคุ้มค่า) 
ระบุ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  ๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพ่ือบริหาร
จัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย กลุ่มคนฮักอมก๋อย 

๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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