
 

สรุปผลการด าเนินงานมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัตทิี่ดี มาตรการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งมั่น พัฒนา 
นโยบาย แผน 
มาตรการใน 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ 
ภายใต้กรอบ
กฎหมาย  
ด้วยการก ากับ
ดูแลอย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม และ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

 

๑.๑ ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมและ 
การบูรณาการจาก 
ทุกภาคสว่นในการจดัท า
นโยบาย แผน และ
มาตรการดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ 

• การจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
และการบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน 

• จ านวนนโยบาย 
แผน และมาตรการ
ที่ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วม/ 
การบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย 

• มีนโยบาย แผน 
และมาตรการ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑๐ โครงการ 

๑.๒ สร้าง เครื่องมือ กลไก 
ในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การปฏิบตัิและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

• การจัดท า/สร้างเครื่องมือ 
กลไก ในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัต ิ

• จ านวนเครื่องมือ 
กลไก เพื่อการ
ผลักดันและ
ขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตั ิ

• มเีครื่องมือ กลไก 
เพื่อการผลักดัน
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตัิ
จ านวน ๑๖ เรื่อง 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มุ่งมั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่น
ให้กับผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีที่จะไดร้ับ
ผลผลติและ
บริการที่ดี  
มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน  
เป็นธรรม และ
เชื่อมั่นได ้

๒.๑ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

• การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อ
บริการผู้รับบริการ 

• จ านวนเรื่องที่ม ี
การพัฒนาปรับปรุง
เพื่อการให้บริการที่
มีมาตรฐานโปร่งใส 
และเป็นธรรม 

• มีการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อการให้บริการ 
ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม รวม 
๕ เรื่อง 

๒.๒ เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
การด าเนินงาน 
ของส านักงานฯ  
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันต่อเหตุการณ์ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

• การสร้างความรับรู ้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

• ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินงาน 
ตามแผนการสร้าง
ความรับรู้  
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

• มกีารด าเนินงาน
ตามแผนการ 
สร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
ครบทั้ง ๒๒ แผนงาน 
คิดเป็น ร้อยละ 
๑๐๐ 



 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัตทิี่ดี มาตรการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

• จ านวนเรื่องที่ม ี
การสร้างความรับรู ้
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 
(นอกเหนือจาก
แผนการสร้าง 
ความรับรูฯ้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

• มีโครงการทีม่ ี
การสร้างความรับรู ้
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 
(เพิ่มเติม)  
จ านวน ๕ เรื่อง 

• ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

• ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร  
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๓ รับฟังทุกข้อร้องเรียน
อย่างเสมอภาค โปร่งใส 
และเอาใจใส่  
มีการก าหนดระยะเวลา 
ในการจัดการ 
ข้อร้องเรียน 
อย่างเหมาะสม 

• การพัฒนาระบบและ 
การจัดการข้อร้องเรียน 

• ร้อยละของ 
เรื่องร้องเรียน 
ที่สามารถ
ด าเนินการ 
ได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  
(ไม่เกิน ๑๕ วัน) 

• เรื่องร้องเรียน 
ที่สามารถด าเนินการ 
ได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด ไมม่ากกว่า 
๑๕ วันท าการ 
จ านวน ๑๒๑ เรื่อง 
จาก ๑๓๒ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑ 

๓. ด้านองค์การ 

มุ่งมั่น พัฒนา 
และส่งเสรมิ 
การบริหาร
จัดการองค์การ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

๓.๑ พัฒนาและส่งเสรมิ
การใช้เครื่องมือใน
การบริหารองค์การ 
ให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

• การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

• ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
PMQA ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

• ความส าเร็จใน 
การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๑๗ แผน ๒๔ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• การด าเนินการตามแผน
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 

• ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริต 

• ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผน
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต จ านวน  
๓ กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 



 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัตทิี่ดี มาตรการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๓.๒ พัฒนา สมรรถนะ
ฐานข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 
และเครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่ทันสมยัดา้นเทคโนโลยี
และการสื่อสารมาใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

• การจัดท าแผนดิจิทลั  
ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 

• ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ สผ. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

• ความส าเร็จ 
ของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ สผ. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
จ านวน ๗ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกระดับได้รับ
การส่งเสริม 
ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งไดร้ับ 
การปฏิบัต ิ
อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 
เพื่อความสุข 
ในการท างาน 
และผลงานท่ีดี
จากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

๔.๑ มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับ
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร ์
ขององค์การ 

• การด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

• ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร
บริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี ๒๕๖๑  

• ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

• ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
บริหารก าลังคนและ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ร้อยละ ๙๒.๓ 
โดยบุคลากร สผ. 
ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร 
ยึดถือและปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาข้าราชการ
ของ สผ. รวมทั้งยกย่อง 
ชมเชยผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี
คุณธรรม เสียสละและ 
อุทิศตนเพื่อองค์การ 
สังคมและประเทศชาต ิ

• การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยา
เจ้าหน้าท่ีของ สผ. 

• จ านวนกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาเจา้หน้าที่ 
สผ. 

• มีจ านวนกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาเจ้าหน้าที่ สผ. 
จ านวน ๓ กิจกรรม/
โครงการ 

• ระดับคณุธรรม
ความโปร่งใส 
ของส านักงานฯ 

• สผ. ได้คะแนน 
ในภาพรวมเท่ากับ
ร้อยละ ๘๓.๓๘  
ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน
ระดับสูงมาก 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

๑.  ด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 มุ่งมั่น พัฒนา 
นโยบาย แผน มาตรการ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ ภายใต้
กรอบกฎหมาย  
ด้วยการก ากับดูแล
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
และรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

๑.๑ ส่งเสริม
กระบวนการ 
มีส่วนร่วมและ 
การบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน 
ในการจัดท า
นโยบาย แผน 
และมาตรการ
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ  

• การจัดท านโยบาย 
แผน มาตรการ 
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมและ
การบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน  

• จ านวนนโยบาย 
แผน และมาตรการ
ที่ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วม/ 
การบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย 

(๑) โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ของประเทศไทยระยะที่ ๑  (กยผ.) 

• ระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยระยะที่ ๑ ซึ่งมี
วิธีการค านวณและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ค านวณตัวช้ีวัดของเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ 
๑๒ ทั้ง ๓ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัด ๑๒.๒.๑ ๑๒.๒.๒ 
และ ๑๒.๖.๑   

• และออกแบบโครงการสร้างฐานข้อมูลการ
ส่งเสริมการผลิตและการบริ โภคที่ยั่ งยืนที่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนท่ี ๑๒ 

ทั้งนี้ ในการด าเนินงานได้มีการประชุมรับ
ฟังความเห็น (Focus group) ทั้ง ๓ ตัวช้ีวดัและ
เกณฑ์การคัดเลือกตัวช้ีวัดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิ.ย. ๖๑ ๕ ก.ค. ๖๑ และ ๓๑ ก.ค. ๖๑ ตามล าดับ 

(๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒  (กยผ.) 

• มีแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง 
ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี ๑๒ และแผนงาน/โครงการ 
ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ช้ันลุ่มน้ า/กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อฟื้นฟู  อนุรักษ์  และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ช้ัน

• แผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า จ านวน ๗ แผน ท่ีผ่านการรับฟัง 
ความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ านวน 
๓๕๐ คน (ร้อยละ ๑๐๐ จากกลุ่มเป้าหมาย) 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

คุณภาพลุ่ มน้ าอย่ างยั่ งยืนในพื้นที่ ลุ่ มน้ า
ภาคเหนือ  (กยผ.) 

(๔) โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ี
สีเขียวเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียน  (กชพ.) 

• มีแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 

(๕) (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่
คุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบล 
ตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า 
ต าบลหน้าเมือง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะส
มุย  และต าบลเกาะพะงัน ต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
....   
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  (กชพ.) 

• (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

(๖) โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กตป.) 

• (ร่าง) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ 
จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
สื่อมวลชน ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และภาคประชาชน 
จ านวนประมาณ ๑๗๐ คน  ทั้งนี้ (ร่าง) รายงาน
สถานการณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับความเห็นชอบ



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 
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(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และอยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 
๑๓ (๑๓) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 

(๗) โครงการจัดท า Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙)  (กธศ.) 

• ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี 

• แผนที่น าทาง (Road Map) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๗๙) 

• แผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙) 

(๘) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่ งมรดกโลกหรือแหล่ งมรดก 
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่า 
ความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน  (กธศ.) 

• คู่มือการน าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก 

• ผลการศึกษาเปรียบเทียบและการประเมินศักยภาพ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดก 
ทางธรรมชาติของไทยที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชี
รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) 

• สรุปย่อส าหรับผู้บริหารโครงการฯ 
(๙) โครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจาก

การด าเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจ
การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อ
ประเทศไทย  (กปอ.) 

• รายงานโครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบ
จากการด าเนินมาตรการตอบสนองด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศ 
ในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่อประเทศไทย จ านวน ๑ ฉบับ 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 
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(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโอกาส
ทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ าไปสู่ Thailand ๔.๐ พร้อมด้วย  
- เอกสารแนวทางรองรับผลกระทบเชิงลบ

และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย 
ต่อมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศคู่ค้า  

- เอกสารโอกาสทางธุรกิจของไทยจากการ
พัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า เพื่อ
มุ่งสู่ Thailand ๔.๐ โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 
จ านวน ๑๐๐ เล่ม   

• ข้อมูลสนับสนุนการเจรจาของประเทศไทย 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุในระบบฐานข้อมูล
เจรจา จ านวน ๑ ชุด 

• สื่อสารสนเทศส าหรับเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้แก่หน่วยงาน จ านวน ๓ สื่อ 

(๑๐) การจัดท าแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (กบก.) 

• การทบทวนและจัดท าแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับ 
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒) สร้าง เครื่องมือ 
กลไก ในการ
ผลักดันและ
ขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การปฏิบตัิ
และเป็นรปูธรรม
มากขึ้น 

๒) การจัดท า/สร้าง
เครื่องมือ กลไก 
ในการผลักดัน
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตั ิ

จ านวนเครื่องมือ 
กลไก เพื่อการผลักดัน
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การปฏิบตั ิ

(๑) โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่
สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียน  (กชพ.) 

• มีข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 
๑๗๘ แห่ง  

• มีชุดความรู้ “การมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการ
ผลักดันการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสื่อสารถ่ายทอดและเสริมสร้างศักยภาพ 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิด
ต้นแบบเมืองนิเวศ (ECO-City) เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน  (กชพ.) 

• (ร่าง) แผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) 
สู่การพัฒนาเมืองและชุมชน ที่มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 
ในพื้นที่น าร่อง 

(๓) โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปีแรก
ของแผน)  (กตป.) 

• รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
(ระยะปีแรกของแผน) ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พร้อมฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย 
โดยผู้บริหาร สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบต่อรายงานฯ 
ดังกล่าวแล้ว และได้ด าเนินการจัดพิมพ์รายงานฯ 
ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จ านวน ๒๕๐ ชุด เรียบร้อย
แล้ว 

(๔) การพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูล
การด า เน ิน งานด ้านการบร ิห ารจ ัด ก า ร  

• พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลนโยบายและ
แผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร จ ัด ก า ร  
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ และแผนแม่บทบูรณาการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน  (กตป.) 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงานและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ และเผยแพร่
ข้อมูลแก่ภาคีเครือข่าย ให้สามารถเข้าถึงและ 
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งระบบฯ ได้ผ่าน
กระบวนการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังระดับส่วนกลาง 
ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด โดยน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุง/แก้ไขระบบฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน รวมทั้งด าเนินการจัดอบรมการใช้
ระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ดูแลระบบ 
และผู้ใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว 

(๕) การด าเนินงานโครงการของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผน
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม  (กธศ.) 

• หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นได้เสนอแผนงาน/โครงการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ครบทุกหน่วย  โดยแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้รับความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณ
จาก สผ. ครบถ้วน และหน่วยอนุรักษ์ฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

(๖) การติดตามประเม ินคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ า ภูเขา 
น้ าตก และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา  
(กธศ.) 

• ประเภทน้ าตก ๘๘ แห่งที่ได้รับการประเมิน  
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีทั้งหมด 
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• ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา  
๕๙ แห่งที่ได้รับการประเมิน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับดีทั้งหมด 

• ประเภทภูเขา ๖๓ แห่งที่ได้รับการประเมิน 
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับดี ๕๘ แห่ง ระดับปานกลาง ๕ แห่ง  

• ประเภทถ้ า ๓๘ แห่งที่ได้รับการประเมิน  
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับดี ๒๘ แห่ง ระดับปานกลาง ๘ แห่ง และ
ระดับต่ า ๒ แห่ง 

(๗) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน 
(Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  (กธศ.) 

• ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน 
(Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
กลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ฯลฯ แล้วเสร็จตามแผนการติดตามที่ได้ก าหนด
ไว้แล้วในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ (รอบ 
๑ ปี ระหว่างเดือน ก.พ. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑) 

(๘) โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  (กบด.) 

• ด าเนินการเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และท าความ
เข้าใจ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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รวมทั้ง ส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับจังหวัด  
ได้น ายุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน 
ภายใต้แผนฯ ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 
ที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงผลผลิตของการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 
- กรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน

และทรัพยากรดิน ในระดับจังหวัด 
- คู่มือ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ที่ดินและทรัพยากรดิน 
- ผลการด าเนินงานการส่งเสริมศักยภาพในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน
ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใน
พื้นที่น าร่องจังหวัดสงขลา 

(๙) โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าระบบฐานข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  (กปอ.) 

• แนวทางการประเมิน Resilience ที่เหมาะสม
ของประเทศ ในการก าหนดตัวช้ีวัด แหล่งที่มา
ของข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกระดับ 

• รูปแบบและแนวทางการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
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• โครงสร้างระบบฐานข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(๑๐) (ร่าง) คู่มือเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (กปอ.) 

• จัดท าคู่มือการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
ภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate 
Fund: GCF) แล้วเสร็จ โดยผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และคณะท างาน
พิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ
เห็นชอบในหลักการต่อคู่มือฯ แล้ว ซึ่งมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ สผ. เรียบร้อยแล้ว 

(๑๑) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (กลช.) 

• ด าเนินการจัดท ารายการข้อเสนองบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผน 
ปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (Pre-ceiling) โดยมีหน่วยงานเสนอ
ของบประมาณจ านวน ๑๖ หน่วยงาน จาก ๒๕ 
หน่วยงาน รวม ๗๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
๑,๒๑๘,๐๒๙,๔๒๖ บาท เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
พิจารณาเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และน าส่ง
ส านักงบประมาณเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๑๒) กา รแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก ร รมกา รภาย ใต้
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ งชาติ  
จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ คณะอนุกรรมการ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  (กลช.) 

• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ   
มีองค์ประกอบ จ านวน ๑๖ คน  โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
เป็นประธานอนุกรรมการ และส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดประชุมไปแล้ว 
จ านวน ๓ ครั้ง  

• คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ องค์ประกอบ จ านวน ๒๙ คน โดยม ี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก ากับดูแลด้านข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นประธานอนุกรรมการ และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดประชุมไปแล้ว 
จ านวน ๑ ครั้ง  

• คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ องค์ประกอบ จ านวน ๒๒ คน โดยมี
นายธนิต ซังถาวร เป็นประธานอนุกรรมการ และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ
จัดประชุมไปแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง 

(๑๓) คู่มือการจัดท า กฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับ
ท้องถิ่น เรื่องการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและ

• (ร่าง) คู่มือการจัดท า กฎระเบียบ/ข้อบังคับฯ ซึ่ง
มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 
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การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม  (กลช.) 

ตลอดจนการด าเนินการจัดท ากฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับฯ เพื่อประกอบการจัดท า (ร่าง) คู่มือฯ 
ดังกล่าว 

(๑๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า/กิจกรรมการประเมิน
สถานภาพและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าโขง)  
(กยผ.) 

• เครื่องมือส าหรับประเมินสถานภาพลุ่มน้ าและ 
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม (ลุ ่มน้ าตะวันออกเฉียงเหนือ)   
๓ ลุ่มน้ าหลัก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย/ตัวช้ีวัดและ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และระบบการประเมิน
สถานภาพลุ่มน้ าในรูปแบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ๑ ชุด 

(๑๕) โครงการจัดท าแนวทางการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ด้านคมนาคม  (กวผ.) 

• แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานทางน้ า ๑ เรื่อง ซึ่งผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ใน
การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๑  ทั้งนี้ จากการจัดท าแนวทางฯ พบว่า 
ท าให้โครงการที่น าแนวทางฯ ไปปฏิบัติ ผ่านการ
พิจารณาและได้รับความเห็นชอบในเวลาไม่เกิน 
๗๕ วัน จ านวน ๑ โครงการ (ซึ่งในปี ๒๕๖๐  
ไม่มีโครงการด้านคมนาคมที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบในเวลาไม่เกิน ๗๕ วัน) 
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(๑๖) การจัดท าแนวทางการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใช้ในการ
พิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน  โดยจัดท า
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านอากาศ
และเสียงของโครงการประเภทอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และพลังงาน  (กวผ.) 

• แนวทางการประเมินผลกระทบด้านอากาศ 
จ านวน ๑ เรื่อง และแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านเสียง จ านวน ๑ เรื่อง ซึ่งผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อประกอบ 
การทบทวน (ร่าง) แนวทางฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๑  โดย คชก. ทั้ง ๓ กลุ่มงาน (กลุ่มงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มงานปิโตรเคมี และกลุ่มงาน
พลังงาน) ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางฯ ดังกล่าว 
และด าเนินการจัดประชุม และเผยแพร่แนวทางฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มุ่งมั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ที่จะไดร้ับผลผลิตและ
บริการที่ดี มคีุณภาพ  
มีมาตรฐาน เป็นธรรม 
และเชื่อมั่นได ้

๒.๑ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน ให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

๑) การพัฒนาปรบัปรงุ
กระบวนการ
ท างานเพื่อบริการ
ผู้รับบริการ 

จ านวนเรื่องที่ม ี
การพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อการให้บริการ 
ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

(๑) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
เลื่อนระดับ  (สลก.) 

• เนื่องจากเป็นโครงการของทางกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้มีการด าเนินการ  
สผ. จึงไม่ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 
ยังคงใช้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  

(๒) การพิจารณาผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA ด าเนินการ
ได้ตามคู่มือ ภายใต้พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   (กพส.) 

• จ านวนเจ้าหน้าที่ยื่นขอเป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคล
และที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประจ า 
จ านวน ๓๖๙ ราย โดยได้ด าเนินการตามคู่มือ
ภายใต้ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ แล้ว 

(๓) การตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ 
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า  (กยผ.) 

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้บริการตรวจสอบและ
ให้บริการข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มน้ า ทั้งหมดจ านวน 
๑๑๗ เรื่อง (ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
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(๔) กระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  (กลช.) 

• การพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศไทย 
- ออกแบบพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
- จัดประชุมรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ

ระบบคลังข้อมูลที่พัฒนา 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบระบบ

คลังข้อมูลที่พัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ออกแบบพัฒนา Web Application ระบบ
คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
หน่วยงานสามารถเข้าถึง/ใช้งานระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพ 

(๕) โครงการลดรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อม
รายงาน EIA ในคู่มือตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  (กวผ.) 

• การด าเนินการปรับแก้ไข คู่มือส าหรับประชาชน 
: การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 
: EIA)  ส าหร ับ โคร งการหร ือก ิจก ารหร ือ  
การด าเนินการใดที่ต้องได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการ และโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการใดที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวกฯ ภายใต้ข้อก าหนดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการลดจ านวนเอกสารรายงาน
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ฉบับย่อจากตัวจริง ๑ ชุด และส าเนา ๑๔ ชุด 
เป็นตัวจริง ๑ ชุด 

(๖) โครงการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  (กวผ.) 

• การด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการแต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

• ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณารายงานฯ ทั้ง  
๘ คณะ โดยประธาน กก.วล. ได้ลงนามในค าสั่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม จ านวน ๘ คณะ 
เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒.๒ เปิดเผยข้อมลู 
ข่าวสาร 
การด าเนินงาน
ของส านักงานฯ 
อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง  
ทันต่อเหตุการณ์ 
และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

๒) การสร้าง 
ความรับรู ้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

• ร้อยละ 
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนการสร้าง
ความรับรู ้
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

(๑) การด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน  (สลก./กอง) 

• ด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครบทั้ง ๒๒ แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

• การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่า

แก่การอนุรักษ์ประเภทน้ าตกและถ้ า : ภายใต้โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ าตกและถ้ า 

• การอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติ 
ในระดับท้องถิ่น 
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• โครงการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์การสง่เสรมิการมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจ านวน ๒ ครั้ง 

• จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนของเมือง 

• การจัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

• ประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (SMART EIA) 

• การจัดกิจกรรมวันพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก 
• ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ของโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

• สารคดีสั้น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
• การ์ตูนแอนิเมชั่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
• การจัดท ากฎระเบียบ/ข้อบังคับ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระดับท้องถิ่นส าหรับการเข้าถึง

และและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
• การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
• โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม 
• โครงการขับเคลื่อนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Ecological City : Eco - City) เพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการ 

นโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

• ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวช้ีวัดและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่จะใช้ประเมินสถานภาพลุ่ม
น้ าจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ประชุมวิชาการเพื่อรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ ประเมินสถานภาพ
แนวทางและมาตรการในการจัดการที่ได้ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ าโขง 

• การประชุมสัมนา เรื่อง การสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๓ (COP 23) 

• การจัดประชุมสัมมนาภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย 

• เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
• จ านวนเรื่องที่ม ี

การสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 
(นอกเหนือจาก
แผนการสร้าง 
ความรับรูฯ้ 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๒) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อ (ร่าง) นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ 
(ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(กบด.) 

• จัดประชุมเ ชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค 
(จ านวน ๕ ภาค) ดังน้ี  
๑) ภาคกลาง ณ จ.นครปฐม เมื่อวันที่  ๒๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
๑๐๗ คน  

๒) ภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
๑๐๐ คน  

๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.ขอนแก่น เมื่อ
วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้ เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๑๒๘ คน  

๔) ภาคตะวันออก ณ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
๕๑ คน และ 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

๕) ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ณ จ.สงขลา เมื่อ
วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้ เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๙๘ คน 

(๓) โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
(กพส.) 

• ด า เนินการจัดอบรมให้กับจั งหวัดในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 
๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
(๑ )  พื้นที่ที่ ได้ รับการกระจายภารกิจการ
พิจารณารายงานฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน 
และบริการชุมชน ๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี และ
นนทบุรี และพื้นที่จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ๔ จังหวัด 
คือ ล าพูน มหาสารคาม ปราจีนบุรี และสุพรรณบุรี 
พร้อมได้ท าการประเมินด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และ
การทดสอบหลังผ่านการฝึกอบรม (Post-test) 
เพื่อวัดความรู้  ความเข้าใจในหลักการการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ของประชาชน บทบาทหน้าที่ของ ทสม. อปท. 
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และด้านกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 
๔.๒๗ คิดเป็นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร้อยละ ๘๕.๔๐ 
ส่วนคะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมโดยเฉลี่ย ๔.๕๙ 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

คิดเป็นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร้อยละ ๙๑.๘๓ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการประเมิน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 

(๔) คู่มือการจัดท า กฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับ
ท้องถิ่น เรื่อง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม  
(กลช.) 

• วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
ตลอดจนการด าเนินการจัดท ากฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับฯ เพื่อประกอบการจัดท า (ร่าง) คู่มือ
การจัดท า กฎระเบียบ/ข้อบังคับฯ 

(๕) การจัดท าสื่ อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้  ความเข้ า ใจและความ
ต ร ะ ห นั ก ข อ ง 
ภาคส่วนต่างๆ เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง 
เท่าเทียมและยุติธรรม  (กลช.) 

• ด าเนินการสืบค้น รวบรวม และศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ 

• ออกแบบโครงร่าง และเนื้อหาของสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การเข้าถึงและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

• ออกแบบวิดีทัศน์ จ านวน ๑ ชุด ความยาวไม่เกนิ  
๓ นาที ด าเนินเรื่องด้วยวิธีการเล่าเรื่องราวใช้
ภาพจริงและ Info graphic ร่วมกัน ซึ่งช้ีให้เห็น
ถึงทรัพยากรในประเทศที่มีความส าคัญและอุดม
สมบูรณ์ 

• ร้อยละ 
ความพึงพอใจ

(๑) การบริการข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ/ห้องสมุด สผ.  (สลก.) 

• ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ ๑๐๐ 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

ของผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

๒.๓ รับฟังทุกข้อ
ร้องเรียน 
อย่างเสมอภาค 
โปร่งใส และ 
เอาใจใส่ มีการ
ก าหนด
ระยะเวลาในการ
จัดการ 
ข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม 

๓) การพัฒนาระบบ
และการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ร้อยละของ 
เรื่องร้องเรียนที่
สามารถด าเนินการ
ได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  
(ไม่เกิน ๑๕ วัน) 

(๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ของ สผ.  (กตป./กอง) 

• เ รื ่อ ง ร ้อ ง เ ร ีย นที ่ส า ม า รถด า เ น ินก า ร ไ ด้ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มากกว่า ๑๕ วันท าการ 
จ านวน ๑๒๑ เรื ่อง จาก ๑๓๒ เรื ่อง คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑  ซึ่งสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๐๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๘  และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๒๘ เรื่อง 

ด้านองค์การ 
 มุ่งมั่น พัฒนา 
และส่งเสรมิการ
บริหารจดัการองค์การ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

๓.๑ พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
เครื่องมือในการ
บริหารองค์การ
ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

๑) การพัฒนา
คุณภาพ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
PMQA ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

(๑) โครงการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
PMQA ประจ าปี ๒๕๖๑  (กพร./กอง) 

• ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง) จ านวน ๑๗ แผนงาน ๒๔ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA  (ทุกหมวด) 
• พัฒนาระบบสื่อสารและการเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารระดับสูง 
• การปรับปรุงระบบการก ากับดูแลองค์การ 
• การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการน าไปสู่การปฏิบัติ 
• การวางระบบคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 

• การจัดเก็บสารสนเทศ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การส ารวจและยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การบริการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การทบทวนการก าหนดตัวช้ีวัดในระดับองค์กรและตัวช้ีวัดของหน่วยงาน รวมทั้งตัวช้ีวัดรายบุคคล 
• การบริการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ 
• การส ารวจความผูกพันรวมทั้ง การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
• การบริหารจัดการอัตราก าลัง และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
• การยกระดับค่านิยมองค์การ ให้ไปสู่วัฒนธรรมองค์การ 
• การก าหนดเส้นทางสายอาชีพ การก าหนดปัจจัย 
• การออกแบบและปรับปรุง ระบบงาน และกระบวนการท างานหลัก/กระบวนการสนับสนุน 

๒) การด าเนินการ
ตามแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการ
ตามแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

(๑) โครงการการด า เนินการตามแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  (กคจ./กอง) 

• ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต จ านวน ๓ กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
๑. บรรยายหัวข้อ “สผ. ยึดหลักธรรมาภิบาล

ต่อต้านการรับสินบน” เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรและเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏบิัติของรัฐขับเคลือ่น
ปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 
ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒. จัดกิจกรรมยกย่องคนดี ศรี สผ. ๒๕๖๑ 



 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 
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ผลการด าเนินงาน 

๓. จัดศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒ พัฒนา 
สมรรถนะ
ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เครื่องมืออุปกรณ ์
ที่ทันสมัยด้าน 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 
มาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

๓) การจัดท าแผน
ดิจิทัล ของ สผ. พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรมแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัลของ สผ. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

(๑) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กตป.) 

• ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
แผนงานท่ี ๑ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ยกระดับบริการ (๖ โครงการ) 
แผนงานท่ี ๓ การยกระดับการให้ข้อมูลงานบริการ 
(๓ โครงการ) 
แผนงานท่ี ๔ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็น 
(๒ โครงการ) 
แผนงานท่ี ๕ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
(๗ โครงการ) 
แผนงานท่ี ๖ การยกระดับศักยภาพบุคลากร
ด้านดิจิทัล (๑ โครงการ) 

(๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ทดแทนชุดเดิมที่มีการใช้งานมากกว่า ๕ ปี และ
จัดหาอุปกรณ์ใหม่  (กตป.) 

• จัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีการใช้งานเกิน 
๕ ปี ในวงเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว 

(๓) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(กตป.) 

• จัดซื้ออุปกรณ์ และตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในวงเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท และได้ติดตั้งสาย 
สัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP) และสายสัญญาณ
เครือข่ายไฟเบอร์ออฟติค (Fiber Optic) ให้พร้อม
ใช้งานได้เรียบร้อย 
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(๔) โครงการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลและการกู้
คืนข้อมูลยามฉุกเฉิน  (กตป.) 

• จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูลยามฉุกเฉิน ในวงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
และติดตั้งโปรแกรมส ารองข้อมูล ให้พร้อมใช้
งานได้เรียบร้อยแล้ว 

(๕) โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลแหล่ง
ศิลปกรรม (กธศ.) 

• ด าเนินการน าเข้าข้อมูล ทะเบียนข้อมูลแหล่ง
ศิลปกรรมประเภทต่างๆ ท้ังประเทศ 

• ทะเบียนข้อมูลแหล่งศิลปกรรมประเภทต่างๆ  
ทั้งประเทศท่ีมีองค์ประกอบครบทั้ง ๗ ประเภท 

• ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

• ได้ระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมทั้งประเทศ 
ที่มีการบูรณาการ ครบ ๗ ประเภท 

• น าเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่ง
ศิลปกรรมทั่วประเทศบน Google earth 

• ระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ฯ 
ได้แก่  http://culturalenvi.onep.go.th/ 

(๖) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  (กปอ.) 

• มีการจัดท าแบบฟอร์มน าเข้าข้อมูลกิจกรรม 
(Data Entry Template: DET) ทั้ง ๕ ภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคพลังงานและขนส่ง ภาคกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาค
เกษตร ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
ภาคของเสีย ส าหรับน าข้อมูลกิจกรรมที่รวบรวม
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ได้เข้าสู่ระบบ TGEIS เพื่อประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกต่อไป 

• มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
TGEIS เพื่ อ ให้ รับทราบวิ ธีการ  จัด เก็บและ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรม และการประเมินข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบ TGEIS 

• มีการวางแผนการด าเนินการในระยะต่อไป โดย
จะพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลที่ประเมินได้
จากระบบ TGEIS ในรูปแบบ Web page รวมถึง
การเสริมสร้างศักยภาพในเรื่องการประเมิน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ ดินจากเทคโนโลยีการส ารวจ
ระยะไกล และการสนับสนุนการประเมินบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบ TGEIS เพื่อ
ประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี
ฉบับถัดไป 

(๗) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระยะที่ ๔  (กปอ.) 

• ได้ข้อมูลการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน พร้อมการวิเคราะห์ค่า NDVI, NDWI ของ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๐ แบบปี
เว้นปี ท่ีได้รับการประเมินความถูกต้องโดยรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ 
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ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 มุ่งเน้นให้
บุคลากร ทุกระดับ
ได้รับการส่งเสรมิให้
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ได้รับการปฏิบตัิอย่าง
เสมอภาคและเป็น
ธรรม เพื่อความสุขใน
การท างาน และ
ผลงานท่ีดีจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

๔.๑ มีการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ
ของบุคลากร 
ทุกระดับ 
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์
ขององค์การ 

๑) การด าเนินการ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ของ สผ. ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  (สลก.) 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
บริหารก าลังคนและ
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี 
๒๕๖๑  
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

(๑) โครงการด า เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ของ สผ. ๕ ปี ประจ าปี ๒๕๖๑  (สลก.) 

• ด าเนินการได้ร้อยละ ๙๒.๓  ของแผนฯ และได้ 
ด าเนินการตามแผนฝึกอบรม จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
มีผู้เข้าอบรม จ านวน ๕๔๖ คน คิดเป็นบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.๒ ส่งเสริมให้
บุคลากร ยดึถือ
และปฏิบตัิตาม
ประมวล
จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ 
ของ สผ. รวมทั้ง
ยกย่อง ชมเชย
ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณธรรม 
เสียสละและอุทิศ
ตนเพื่อองค์การ 

๒) การเสริมสรา้ง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาเจ้าหน้าท่ี
ของ สผ. 
(กคจ./สลก.) 

• จ านวนกิจกรรม/
โครงการด้าน
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาเจ้าหน้าท่ี 
สผ. 

(๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาเจ้าหน้าท่ีของ สผ.  (กคจ.) 

• มีจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาเจ้าหน้าที ่ สผ.  จ านวน  
๓ กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 
๑) จัดอบรมหลักสูตรยกระดับคุณธรรมและ

จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒) อบรมหลักสูตร “ธรรมะ OD (Organization 
Development) สามัคคี OK” ในวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓) จัดอบรม ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข วันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโตนด ต าบล
บางกรวย 
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สังคมและ
ประเทศชาต ิ

• ระดับคณุธรรม
ความโปร่งใส 
ของส านักงานฯ 

(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

• สผ. ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๓.๓๘ 
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับสูงมาก 

 
 

 


