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 2. กลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 6-14 
 3. การติดตามประเมินผล 6-18 
   
บทที่ 7 การเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. 2555-2559 
7-1 

 ๑. ปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

7-1 

 ๒. ผลการศึกษาปจจยัที่มีผลตอการติดตามประเมนิผลของหนวยงานในการปฏิบตัิตาม 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 

7-7 

 2.1 หนวยงานสวนกลาง 7-7 
 2.2 ภาคเหนือตอนบน 1 : แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง เชียงใหม 7-15 
 2.3 ภาคเหนือตอนบน 2 : แพร  นาน พะเยา เชียงราย 7-24 
 2.4 ภาคเหนือตอนลาง 1 : อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 7-33 
 2.5 ภาคเหนือตอนลาง 2 : พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี 7-41 
 2.6 ภาคกลางตอนบน 1 : ปทุมธานี สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี 7-50 
 2.7 ภาคกลางตอนบน 2 : ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง  7-59 
 2.8 ภาคกลางตอนกลาง : สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก 7-66 
 2.9 ภาคกลางตอนลาง 1 : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม 7-74 
 2.10 ภาคกลางตอนลาง 2 : ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 7-82 
 2.11 ภาคตะวันออก : ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 7-91 
 2.12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : หนองบัวลําภู เลย หนองคาย อุดรธานี 7-100 
 2.13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : สกลนคร มุกดาหาร นครพนม 7-109 
 2.14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือตอนกลาง : รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ 7-117 
 2.15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 : อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 7-125 
 2.16 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 : สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ 7-133 
 2.17 ภาคใตฝงอาวไทย : สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช 7-141 
 2.1๘ ภาคใตฝงอันดามัน : กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง 7-149 
 2.19 ภาคใตชายแดน : นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล สงขลา พัทลุง* 7-157 
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 สารบัญ  

   
บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 8-1 
 1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ   

    ปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
8-1 

 2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติ   
    ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 

8-8 

 3. การสรางภาคีเครือขายการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ 
    สิ่งแวดลอม  

8-10 

 4. บทสรุป 8-15 
   
บรรณานุกรม    
   
ภาคผนวก   
ภาคผนวกที่ ๑ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  

ของ ยุทธศาสตรที่ ๑  
(แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ บันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 

 

ภาคผนวกที่ ๒ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  
ของ ยุทธศาสตรที่ ๒ 
(แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ บันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 

 

ภาคผนวกที่ ๓ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  
ของ ยุทธศาสตรที่ ๓ 
(แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ บันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 

 

ภาคผนวกที่ ๔ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  
ของ ยุทธศาสตรที่ ๔ 
(แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ บันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 

 

ภาคผนวกที่ ๕ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  
ของ ยุทธศาสตรที่ ๕ 
(แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ บันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 

 

ภาคผนวกที่ ๖ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  
ของ ยุทธศาสตรที่ ๖ 
(แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ บันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 

 

ภาคผนวกที่ ๗ แบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 

 

ภาคผนวกที่ ๘ อักษรยอชื่อหนวยงาน  
ภาคผนวกที่ ๙ แบบสอบถามการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

ภาคผนวกที่ ๑๐ สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
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 สารบัญ  

   
ภาคผนวกที่ ๑1 การสัมมนา เร่ือง ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

วันศุกรที่ 2 มิถุนายน ๒๕60 
 

ภาคผนวกที่ ๑2 ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕60–๒๕64   
(ฐานขอมูลภาคีเครือขาย 18 กลุมจังหวัดบันทึกไวในแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงาน) 
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 สารบัญตาราง  
  หนา 
ตารางท่ี  

1-1 แผนการดําเนินงาน 1-๘ 
๒-๑ สรุปยุทธศาสตรและแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559  ๒-๖ 
๒-๒ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ๒-๗ 
๒-๓ วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายและแผนในการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๒-๑๓ 

2-4 สรุปหนวยงานรับผิดชอบตามยทุธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ  
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

2-21 

๓-๑.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๑  ๓-2 
๓-๑.๒ สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 1  ๓-๓ 
๓-๑.๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๑   ๓-9 
๓-๑.๔ ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 1          ๓-๑1 
๓-๒.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๒ ๓-๒0 
๓-๒.๒ สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ ๓-๒1 
๓-๒.๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๒   ๓-24 
๓-๒.๔ ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ ๒          ๓-25 
๓-๓.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๓ ๓-3๐ 
๓-๓.๒ สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๓ ๓-3๑ 
๓-๓.๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๓   ๓-34 
๓-๓.๔ ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ ๓          ๓-35 
๓-๔.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๔ ๓-4๐ 
๓-๔.๒ สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๔ ๓-41 
๓-๔.๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๔   ๓-44 
๓-๔.๔ ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ ๔          ๓-46 
๓-๕.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๕ ๓-53 
๓-๕.๒ สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ ๓-55 
๓-๕.๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๕   ๓-58 
๓-๕.๔ ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ ๕          ๓-59 
๓-๖.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๖ ๓-62 
๓-๖.๒ สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๖ ๓-6๓ 
๓-๖.๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  ๓-๖4 
๓-๖.๔ ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ ๖          ๓-65 
๔-๑ ผลการตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนจัดการ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 
๔-3 

๔-๒ ผลการตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 

๔-7 
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 สารบัญตาราง  
  หนา 

๔-๓ สรุปยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ภายใตของแผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

๔-10 

๔-๔  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  (ระยะ
สิ้นสุดแผน) 

๔-12 

๔-๕ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมาย
และสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัด (ระยะสิ้นสุดแผน)  

๔-12 

๔-๖ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ยังอยูระหวางดําเนินงาน 
ใหบรรลุผลตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัด (ระยะสิ้นสุดแผน) 

๔-๑4 

๔-๗ ตัวชี้วัดของแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ไมมีการรายงานขอมูล  
เพื่อใชสนับสนุนในการติดตามประเมินผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วดั (ระยะสิ้นสุดแผน) 

๔-๑5 

4-8 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 

4-17 

5-1 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 5-9 
5-2 ตัวชี้ วัดและหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 
5-10 

5-3 สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 

5-14 

5-4 สรุปหนวยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 

5-20 

6-1 เปาหมาย SDGs ที่เชื่อมโยงกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 6-13 
7-1 การเปรียบเทียบลําดับความคิดเห็นดวยตอปจจัยที่ทําใหเกิดความรวมมือของหนวยงาน ในการปฏิบัติ

ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 
7-166 
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 สารบัญรูป  

  หนา 
รูปท่ี  

1-1 ความสัมพันธของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๕5–๒๕๕9 

1-๓ 

๑-๒ ข้ันตอนการดําเนินงานศึกษา 1-7 
๒-๑ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงประเด็นปญหา วิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร และแผนงาน   ๒-๕ 
๒-๒ ความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย แผน และกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศ 
๒-๑๒ 

๒-๓ การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ ไปสูแผนการดาํเนินงาน 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานราชการในทุกระดบั 

๒-๑๖ 

๒-๔ แผนภาพแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559  
ไปสูการปฏิบัติ 

๒-๑๘ 

๔-๑ ผลการตอบแบบรายงานติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
(ระยะสิน้สุดแผน) 

๔-7 

๔-๒ ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
(ระยะสิน้สุดแผน)  

๔-๑6 

๔-๓ ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
(ระยะสิน้สุดแผน) รายยุทธศาสตร 

๔-๑6 

๔-๔ ผลการดําเนนิงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน)  

๔-๑8 

๔-๕ ผลการดําเนนิงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) รายยุทธศาสตร 

๔-๑8 

5-1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 5-5 
6-1 ผังความเชื่อมโยงการถายทอดนโยบายและแผนที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวลอมไปสูการปฏิบัต ิ
6-2 

6-2 ความสัมพันธระหวางนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. 2560-2579 (20 ป) กับ แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 (5 ป) 

6-3 

6-3 ความเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 6-4 
6-4 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 6-15 
7-1 แผนภาพแสดงปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
7-2 

7-2 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน : หนวยงานสวนกลาง 7-8 
7-3 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : หนวยงานสวนกลาง 7-8 
7-4 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน : หนวยงานสวนกลาง 7-9 
7-5 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : หนวยงานสวนกลาง 7-10 
7-6 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : หนวยงานสวนกลาง 7-10 
7-7 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : หนวยงานสวนกลาง 7-11 
7-8 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  

หนวยงานสวนกลาง 
7-12 
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7-9 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  

หนวยงานสวนกลาง 
7-12 

7-10 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : หนวยงานสวนกลาง 

7-13 

7-11 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-16 

7-12 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-16 

7-13 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-17 

7-14 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-18 

7-15 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคเหนือตอนบน 1 7-19 
7-16 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคเหนือตอนบน 1 
7-19 

7-17 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-20 

7-18 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-20 

7-19 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

7-21 

7-20 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-25 

7-21 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-25 

7-22 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-26 

7-23 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-27 

7-24 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคเหนือตอนบน 2 7-27 
7-25 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคเหนือตอนบน 2 
7-28 

7-26 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-29 

7-27 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-29 

7-28 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคเหนือตอนบน 2 

7-30 
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7-29 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน:  

กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 
7-34 

7-30 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-34 

7-31 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-35 

7-32 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-36 

7-33 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-36 

7-34 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-37 

7-35 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-37 

7-36 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-38 

7-37 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 

7-39 

7-38 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-42 

7-39 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-43 

7-40 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-43 

7-41 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-44 

7-42 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 7-45 
7-43 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 
7-46 

7-44 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-46 

7-45 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-47 

7-46 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี :กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

7-48 

7-47 
 
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 1 

7-51 
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7-48 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  

กลุมภาคกลางตอนบน 1 
7-52 

7-49 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 1 

7-52 

7-50 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคกลางตอนบน 1 

7-53 

7-51 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร: กลุมภาคกลางตอนบน 1 7-54 
7-52 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคกลางตอนบน 1 
7-55 

7-53 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคกลางตอนบน 1 

7-55 

7-54 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 1 

7-56 

7-55 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคกลางตอนบน 1 

7-56 

7-56 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-60 

7-57 การสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-60 

7-58 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-61 

7-59 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-61 

7-60 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร: กลุมภาคกลางตอนบน 2 7-62 
7-61 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคกลางตอนบน 2 
7-62 

7-62 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-63 

7-63 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-63 

7-64 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคกลางตอนบน 2 

7-64 

7-65 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนกลาง 

7-67 

7-66 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคกลางตอนกลาง 

7-67 

7-67 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนกลาง 

7-68 
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7-68 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  

กลุมภาคกลางตอนกลาง 
7-68 

7-69 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคกลางตอนกลาง 7-69 
7-70 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคกลางตอนกลาง 
7-70 

7-71 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคกลางตอนกลาง 

7-70 

7-72 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนกลาง 

7-71 

7-73 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคกลางตอนกลาง 

7-72 

7-74 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-75 

7-75 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-75 

7-76 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-76 

7-77 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-77 

7-78 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-77 

7-79 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-78 

7-80 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-78 

7-81 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-79 

7-82 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี :  กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

7-80 

7-83 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-83 

7-84 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-83 

7-85 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-84 

7-86 
 
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-85 
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7-87 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  

กลุมภาคกลางตอนลาง 2 
7-86 

7-88 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-86 

7-89 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-87 

7-90 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-87 

7-91 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคกลางตอนลาง 2 

7-88 

7-92 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออก 

7-92 

7-93 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคตะวันออก 

7-92 

7-94 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออก 

7-93 

7-95 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : กลุมภาคตะวันออก 7-94 
7-96 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคตะวันออก 7-94 
7-97 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุมภาคตะวันออก 7-95 
7-98 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  

กลุมภาคตะวันออก 
7-96 

7-99 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออก 

7-96 

7-100 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลย ี: กลุมภาคตะวนัออก 

7-97 

7-101 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-101 

7-102 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-102 

7-103 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-103 

7-104 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-104 

7-105 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

7-104 

7-106 
 
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-105 
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7-107 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
7-106 

7-108 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-106 

7-109 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลย ี: กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

7-107 

7-110 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :                            
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-110 

7-111 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-110 

7-112 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-111 

7-113 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : 
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-112 

7-114 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-112 

7-115 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-113 

7-116 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-113 

7-117 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-114 

7-118 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลย ี: กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7-115 

7-119 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-118 

7-120 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-118 

7-121 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-119 

7-122 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : 
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-120 

7-123 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-121 

7-124 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-121 

7-125 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-122 
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7-126 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
7-122 

7-127 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลย ี: กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

7-123 

7-128 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-125 

7-129 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-126 

7-130 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-127 

7-131 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-127 

7-132 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-128 

7-133 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-129 

7-134 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-129 

7-135 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-130 

7-136 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี :  กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

7-130 

7-137 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-134 

7-138 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-134 

7-139 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-135 

7-140 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-136 

7-141 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-136 

7-142 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-137 

7-143 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-138 

7-144 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

7-138 
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7-145 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี : กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7-139 

7-146 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคใตฝงอาวไทย 

7-142 

7-147 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคใตฝงอาวไทย 

7-142 

7-148 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคใตฝงอาวไทย 

7-143 

7-149 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : กลุมภาคใตฝงอาวไทย 7-144 
7-150 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคใตฝงอาวไทย 7-144 
7-151 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุมภาคใตฝงอาวไทย 7-145 
7-152 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  

กลุมภาคใตฝงอาวไทย 
7-146 

7-153 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคใตฝงอาวไทย 

7-146 

7-154 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี :  กลุมภาคใตฝงอาวไทย 

7-147 

7-155 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

7-150 

7-156 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

7-150 

7-157 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  
กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

7-151 

7-158 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : กลุมภาคใตฝงอันดามัน 7-152 
7-159 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคใตฝงอันดามัน 7-153 
7-160 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบตัิงาน :  

กลุมภาคใตฝงอันดามัน 
7-153 

7-161 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  
กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

7-154 

7-162 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

7-154 

7-163 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี :  กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

7-155 

7-164 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยลักษณะโครงสรางของหนวยงาน :  
กลุมภาคใตชายแดน 

7-158 

7-165 
 
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  
กลุมภาคใตชายแดน 

7-158 
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7-166 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน :  

กลุมภาคใตชายแดน 
7-159 

7-167 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของงบประมาณ : กลุมภาคใตชายแดน 7-160 
7-168 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความพรอมของบุคลากร : กลุมภาคใตชายแดน 7-160 
7-169 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุมภาคใตชายแดน 7-161 
7-170 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล :  

กลุมภาคใตชายแดน 
7-162 

7-171 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการจัดจางที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  
กลุมภาคใตชายแดน 

7-162 

7-172 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี : กลุมภาคใตชายแดน 

7-163 

7-173 ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่ทําใหเกิดความรวมมือของหนวยงานในการปฏิบัตติาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 : ภาพรวมของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

7-165 

7-174 การเปรียบเทียบลาํดับความคิดเห็นดวยตอปจจัยทีท่ําใหเกิดความรวมมือของหนวยงาน  
ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64   

7-167 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีภารกิจเปนหนวยงานหลัก 
ในการจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) โดย สผ.ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ โดยจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ และตามมาตรา ๓๕ ไดจัดทําและประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแลว 5 ฉบับ ไดแก  
1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๙  2) กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙   
3) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔  4) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ และ
ฉบับปจจุบัน คือ ฉบับที่ 5) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เลมที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาคีเครือขาย
นําไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในระยะเวลา 5 ปอยางตอเนื่อง โดยมีความ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๕60 - 2564) ซึ่งไดใหความสําคัญกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลกหลังป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และประเด็นสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภค การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใส เปนธรรม การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ เปนตน   

จากสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ 
มีปจจัยภายนอกที่สําคัญที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนจํานวนมาก เชน การเขาสูประชาคมอาเซียน พันธกรณีระหวางประเทศ กระแสความตื่นตัวของภาคประชาชน  
ในเร่ืองสิทธิชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม จึงจําเปนจะตองมีการติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนที่ไดกําหนดไว  เพื่อใหสามารถนําผลจากการติดตามประเมินผลดังกลาวไปใชประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการเพื่อปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕60–๒๕64 
ไดเสนอแนะกลไกการติดตามประเมินผลเปน ๒ ระยะดวยกัน คือ ๑) การติดตามประเมินผลตามเปาหมายในระยะ ๒ ป 
หลังจากการประกาศใช เพื่อรายงานความกาวหนา และนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผน
จัดการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และ ๒) การติดตามประเมินผลตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ 
แผนจัดการฯ (๕ ป) เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว และนําไปใช
ประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต  

 



1-2 

 

ในการนี้  สผ. โดยสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง  และตระหนักถึงปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ทั้งนี้ จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9 ที่ผานมา พบวาการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตาม
แผนจัดการฯ จะข้ึนอยูกับปจจัยที่ทําใหเกิดการสรางความรวมมือของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก  
การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  
ความพรอมของบุคลากร ความพรอมของงบประมาณ การติดตามผลการปฏิบัติงาน การกําหนดบทลงโทษและการให
รางวัล การจัดจางบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี เปนตน ดังนั้น ในการแกไขปญหาการนํานโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนของการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ โดยหนวยงานในทุกระดับ ตั้งแตระดับสวนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และระดับทองถ่ิน ตองใหความสําคัญตอการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ทั้งในดานนโยบาย การบริหารองคกร และกฎระเบียบ ประกอบกับการสรางภาคีเครือขาย 
การทํางานระหวางสวนที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลเพื่อรายงานผลตัวชี้วัด และหนวยงานสนับสนุนในการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบตัิในแตละยุทธศาสตรตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
ทั้งองคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนดวย 

กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
ติดตาม วิเคราะห และพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ตอบสนองตอนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ รวมทั้งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ จึงไดจัดทําโครงการติดตามและประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) และเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยจะนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนมาใช 
ในกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสจากการรับขอมูลในหลากหลายมุมมอง และเปนที่ยอมรับของ 
ทุกภาคสวน  ในการนี้ สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม ไดประสานงานและดําเนินกิจกรรมรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับหนวยงานหลัก และ
หนวยงานสนับสนุนในการดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยโครงการดังกลาวจะเนนการเสริมสราง 
ใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ เพื่อชวยสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการสรางภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งและตอเนื่อง และเพื่อรวมผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ  
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ตลอดจนเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และกลไกการติดตามและประเมินผล โดยมีกรอบแสดงความสัมพันธของ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ดังแสดงในรูปที ่๑-๑ 
 
๒. วัตถุประสงค  

2.๑ เพื่อติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/ 
กลยุทธ/ ยุทธศาสตรตามเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) รวมทั้ง
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนําไปใชปรับปรุงกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

2.2 เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ และสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตามแผนจัดการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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      รูปท่ี ๑-1  ความสัมพันธของการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  

                    พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

การพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม/ 
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

บริบทของสังคมไทย 

 

 
การสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  

รวมท้ังผลกระทบตอคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ปญหาสาธารณะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64   
 

นโยบายหลักของประเทศ 

ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ยุทธศาสตรหลัก 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
นโยบายในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/กลยุทธ/ยุทธศาสตร
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

ผลผลิตของนโยบาย 

ระบบการกํากับ ตรวจสอบ และตดิตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
พรอมท้ังสรางภาคเีครือขายเพ่ือขับเคลื่อนการติดตามตรวจสอบ 

การดําเนินงานตามแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ผลลัพธของนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมท่ีดไีดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและ  
                    ภัยธรรมชาต ิและสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ                         
 

ยุทธศาสตรยอย 

 ๑๑ กลยุทธ ๓๐ ตัวช้ีวัด ๓๑ แผนงาน ๒๐๖ แนวทางการปฏิบัต ินโยบายยอย 

 

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดลุระหวาง
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน  นโยบายรัฐบาล 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
พ.ศ. 2560-2579 

 

 

ยุทธศาสตรดานการสรางการเจรญิเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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๓. ผลผลิตและเปาหมาย 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) และ
การเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยประกอบดวย 
๒ สวนหลัก  คือ   

สวนที่ 1 : การติดตามประเมินผลความสําเร็จในการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยติดตาม
ประเมินผลการแปลงแผนจัดการฯ ของหนวยงานที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติในแตละยุทธศาสตร
ภายใตแผนจัดการฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานที่ตอบสนองตามยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
วัดผลสําเร็จของการดําเนินการโดยใชตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่ไดกําหนดข้ึนภายใตกรอบวิสัยทัศน เปาประสงค 
ยุทธศาสตรและแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 2555-2559 ซึ่งเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการ เพื่อประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายหลักของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และประเมินผลกระทบ 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนจัดการฯ (๕ ป)   

 สวนที่ 2 : การรวบรวมปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ตาม
ปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อนําผลดังกลาวไปใชประโยชนในการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และระบบการกํากับตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป 
(พ.ศ. 2560-2564) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซึ่งเปนการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในอนาคตไดอยางเหมาะสม   
  
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 

4.1 ศึกษาและทบทวนขอมูลสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ และแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ ไดแก  

       1) วิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร แผนงาน และตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ประกอบดวย คําอธิบาย
ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน และความเขาใจเก่ียวกับตัวเลขเปาหมายที่เชื่อมโยงกับแตละยุทธศาสตร  

2) ผลการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และปจจัย 
ที่มีผลตอการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ผานมา      

         3) กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร และผลสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนของ
แผนจัดการฯ ซึ่งการประเมินผลสําเร็จสามารถพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัต ิ
ที่สอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรของแผนจัดการฯ เทียบกับคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่ระบุไวในแผนจัดการฯ และ 
ผลการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ผานมา    

4.2 จัดทําแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ และจัดสงใหหนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ  โดยพิจารณาจาก   
๒ หลักเกณฑ คือ ๑) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแตละแผนงาน/ยุทธศาสตร
ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ๒) หนวยงานที่รายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ (ระยะสิ้นสุดแผน) รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาลนคร ๓๐ แหง ซึ่งเปนกลุมภาคีเครือขายการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ  โดยเปน
องคกรปกครองทองถ่ินที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน และเปนองคกรทองถ่ินขนาดใหญที่อยูในแตละภูมิภาคของประเทศ 
องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม และภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖๗ หนวยงาน ๑๒๐ กลุม
ตัวอยาง  เพื่อสอบถามความสําเร็จในการดําเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ 
รวมทั้งปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายและแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ 
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/ยุทธศาสตร  รวมทั้งปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และนําเสนอ 
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ผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนําไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในการขับเคลื่อนแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป (พ.ศ.2560-2564)   

4.๓ รวบรวมแบบรายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ของหนวยงานที่เก่ียวของ โดยบันทึกขอมูลที่เปนปจจุบันลงในตารางสรุปผลขอมูล  
เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนจัดการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (๕ ป) ทั้งในเร่ืองผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ  

4.4 ประสานงานรวมกับกลุมนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อดําเนินกิจกรรม
ในการสงเสริมการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยสราง
ความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนจัดการฯ และการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ ดังนี้ 

 ๑) จัดการสัมนาเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ๒๕๖๐–๒๕๖๔  ไปสูการปฏิบัติ
ใหกับหนวยงานสวนกลาง จํานวน 1 คร้ัง ผูเขารวมประชุมประมาณ 200 คน  
 ๒) จัดการสัมนาเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ๒๕๖๐–๒๕๖๔  ไปสูการปฏิบัติ
ใหกับหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินตามรูปแบบการแบงกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 1๘ กลุมๆ ละ ๑ คร้ัง 
ผูเขารวมประชุมประมาณกลุมละ ๖0 คน   

4.5 ศึกษาบทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผน
จัดการฯ โดยการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานภายใตแผนจัดการฯ ของหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบทั้งสวนกลางและภูมิภาค/ทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ  

4.6 จัดการสัมมนาภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการ
ติดตามประเมินผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานที่เก่ียวของ  อาทิเชน หนวยงานราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม และภาคเอกชน 
รวมทั้งสถาบันการศึกษา ประมาณ 2๕๐ คน จํานวน ๑ คร้ัง เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผล 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ 
การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

 4.7 สรุปผลขอมูลจากแบบรายงานและผลการสัมมนาตามหลักการของการติดตามประเมินผลแผนงานรายยุทธศาสตร  
ซึ่งตองการรายงานผลสําเร็จในการนําแผนงาน/ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ วาบรรลุผลเปนไปตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่
กําหนดไวหรือไม และการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติตามรายยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ เพื่อวัดความสําเร็จของแผนงานรายยุทธศาสตรในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ  รวมทั้งผลการสํารวจความ
คิดเห็นจากการสัมมนาเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 
ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทํา (ราง) รายงานโครงการดังกลาว และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตอไป  

4.8 ปรับปรุงฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ซึ่งประกอบดวยขอมูล อาทิ ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ผูประสานงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) เบอรโทรศัพท
และโทรสาร ระยะเวลาการรายงานฯ เปนตน  
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4.9 จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) และ
การเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตอไป และเผยแพรใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ  
ทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม และภาคเอกชน 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนตอไป  

 
(สรุปรายละเอียดข้ันตอนการดาํเนินงานศึกษา ดงัแสดงในรูปที่ ๑-2) 

 
๕. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 255๙ – กันยายน ๒๕๖๐  (รายละเอียดดังตารางที่ ๑-๑) 

 
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 ทําใหภาคีเครือขายที่เก่ียวของทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และสามารถเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร  
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการฯ ของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

6.2 ทําใหเกิดการประสานความรวมมือของภาคีเครือขาย ทั้งในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ของหนวยงานตางๆ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนจัดการฯ และเกิดการบูรณาการรวมกันในการผลักดันการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
7. ผูรับผิดชอบ และติดตอประสานงาน 

กลุมติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท: 0-2265-6539 โทรสาร 0-2265-653๖ 
http://www.onep.go.th  
E- Mail: mepp@onep.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onep.go.th/
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รูปท่ี ๑-๒   ข้ันตอนการดําเนนิงานศึกษา 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) และ
การเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

ทบทวนผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  

และศึกษาขอมลูท่ีเก่ียวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

จัดทําแบบรายงานการตดิตามประเมินผลความกาวหนา 
ในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

ฐานขอมูลภาคีเครือขาย  
   

จัดสัมมนาภาคีเครือขายกับการตดิตามแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 

เก็บรวบรวมแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนา 

ในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

  

จัดสงแบบรายงานฯ ใหกลุมตัวอยาง  

 หนวยงานท่ีรายงานการติดตามประเมินผล

ความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจดัการฯ  

หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบขอมูลตามตัวช้ีวัด 

และแนวทางการปฏิบัติในแตละยทุธศาสตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด 
 
 

ตอนบน  ๘ จังหวัด 

 

ตอนบน ๘ จังหวัด 

 

 

ภาคใต ๑๔ จังหวัด 
 

ตอนลาง ๙ จังหวัด 
 

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด 

 

ตอนบน ๘ จังหวัด 

 

จัดสัมมนาเพ่ือสงเสรมิการขับเคลือ่นและตดิตามประเมินผล 
แผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ กับหนวยงานสวนกลาง ๑ ครั้ง 

 

ตอนลาง ๘ จังหวัด 

 

ตอนกลาง ๕ จังหวัด 

 

ฝงอาวไทย ๔ จังหวัด 
 

ฝงอันดามัน ๕ จังหวัด 
 

จัดสัมมนาฯ กับหนวยงานในภมูิภาค/ทองถ่ิน ๑๘ ครั้ง 
 

ภาคตะวันออก ๔ จังหวัด 

 

ตอนกลาง ๔ จังหวัด 

 

 ตอนลาง ๘ จังหวัด 

 

 

ฝงชายแดน ๕ จังหวัด 
 

ศึกษาบทเรียนท่ีไดรับจากการกิจกรรมสงเสริมการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจดัการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔   
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ตารางที่ ๑-๑  แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
255๙ 25๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนดโครงการและ
แผนการดําเนินงานเสนอใหผูบริหาร
เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ 

            

2. ทบทวนผลการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
(ระยะปสุดทายของแผน) และศึกษา
ขอมูลท่ีเก่ียวกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

            

3. จัดทําแบบรายงานการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาในการ
ดําเนินงานภายใตแผนจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ และ
จัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ี
ระบุไวในแผนจัดการฯ 

            

4.เก็บรวบรวมแบบรายงานการติดตาม

ประเมินผลฯ บนัทึกขอมูลที่เปน
ปจจุบนัลงในตารางสรุปผลขอมูล 

            

5. จัดการสัมนาเพ่ือสงเสริมการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
จัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบัต ิ
1) สวนกลาง  ๑ ครั้ง 
๒) สวนภูมภิาค/ทองถ่ิน ๑๘ ครั้ง 

            

6. ศึกษาบทเรยีนท่ีไดรับจากการ
กิจกรรมสงเสริมการขับเคลื่อนและ
การติดตามประเมินผลแผนจดัการฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔   

            

7. เตรียมงานและจดัสัมมนาภาคี
เครือขายกับการติดตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

            

8. จัดทําฐานขอมลูภาคเีครือขายการ
ติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ      

            

9. จัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 
(ระยะสิ้นสดุแผน) และการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ 

            

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 

 
สาระสําคญัของแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 
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บทที่ ๒ 
 

สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕–255๙ 
  
                ประเทศไทยมีการประกาศใชนโยบาย แผน และมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก รวมทั้งยังมีบางสวนที่อยูในข้ันตอนการยกรางหรือรอการอนุมัติหรืออยูระหวาง
การทํายุทธศาสตรรายสาขา/แผนแมบทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตปญหาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่อง อาจเกิดจากสาเหตุความไม
สมบูรณของนโยบาย แผน และมาตรการ  ทําใหไมสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติได ความไมสอดคลองระหวางนโยบายดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความไมพรอมของ
บุคลากรและงบประมาณ และความไมพรอมดานเคร่ืองมือ เชน กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบการติดตามประเมินผล ฯลฯ  
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการฯ เหลานี้  เพื่อใหรัฐบาลทราบถึง
สถานภาพผลสําเร็จและปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อเรงแกไขปญหาอุปสรรคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบาย แผน และมาตรการฯ เพื่อประโยชน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศอยางมีสัมฤทธิ์ผล  

 
๑. นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 25๔๐–255๙ 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 25๔๐–255๙  มีความมุงหมาย
ที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติควบคูไปกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยไดกําหนดแนวทางที่จาํเปนเรงดวนในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและ
การเกิดทดแทน และกําหนดแนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2540-2559 ประกอบดวยนโยบายหลัก 6 ประการ ไดแก 

นโยบาย 1 : นโยบายทรัพยากรธรรมชาต ิ
นโยบาย 2 : นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ 
นโยบาย 3 : นโยบายแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
นโยบาย 4 : นโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน 
นโยบาย 5 : นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อสิ่งแวดลอม 
นโยบาย 6 : นโยบายเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงเปนกรอบนโยบายและแนวทาง 
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ในชวงระยะยาว 20 ป จาก พ.ศ.2540–2559 เนื่องดวยลักษณะงานการ
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมจําเปนตองใชเวลา และมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน จึงจะเกิดสัมฤทธิ์ผล โดยถายทอด
จัดทําเปน "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม" ตอเนื่องกันเปน 4 แผนๆ ละ 5 ป เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางตาม
นโยบายและแผนดังกลาวซึ่งครอบคลุมและประกอบดวยแผนงานในเร่ืองตางๆ รวมทั้งเร่ืองที่หนวยงานที่มีหนาที ่
ปฏิบัติการและบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ โดยมีขอบขายครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานครดวย สําหรับ
แผนงานและการดํา เนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอมระยะ 5 ปดังกลาว ถูกกําหนดใหประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อนําไปถายทอดจัดทําเปนแผนการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ และ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งจะตองถายทอดนําไปจัดทํา "แผนปฏิบัติการ 
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เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด" โดยผูวาราชการจังหวัดในทองที่เขตคุมครองสิ่งแวดลอมหรือเขต
ควบคุมมลพิษเปนผูจัดทําใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ สวนจังหวัดในทองที่เขตควบคุมมลพิษนั้น จะตองถายทอดนําไปจัดทํา "แผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ"  ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินในเขตที่ประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ  
เปนผูจัดทําเสนอตอผูวาราชการจังหวัด โดยใหนํามารวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย สําหรับจังหวัดที่ไมอยูในเขตพื้นที่ดังกลาว แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดไดเชนกัน โดยนําเสนอแผนฯ มายังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อทําการรวบรวม และวิเคราะหแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว  และเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลภายใตกรอบการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๐, หนา 1–๕)   

          นอกจากแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ซึ่งเปนการดําเนินงานตาม มาตรา 
๓๗–๔๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดกําหนดใหจังหวัดจัดทํา "แผนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด " เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และความตองการของประชาชนในจังหวัด ซึ่งความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด จะใชเปนเกณฑในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณตอไป (กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๔, หนา๓-๔) 
 
๒. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕–255๙ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทํา
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศ ตามมาตรา 13 และ
มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  โดยสํานักงานฯ ไดจัดทํา
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซ่ึงเปนแผนระยะยาว และแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนระยะกลาง เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี โดย 
มีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแลว รวม ๔ ฉบับ ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒–
๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔  
และฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาว 
สามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับสวนราชการ ธุรกิจเอกชน องคกรชุมชน ประชาชน และทุกภาคีการพัฒนาตางๆ  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะ 5 ป ใหมีความตอเนื่องกัน เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะมีกรอบระยะเวลาตรงกับระยะเวลาที่เหลือของนโยบายฯ (๒๐ ป) จึงจําเปนตอง
คํานึงถึงการเรงรัดการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายของนโยบายฯ (๒๐ ป) ไปพรอมๆ กันดวย 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 มียุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติในมิติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555– 2559)  
ที่ใหความสําคัญกับการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Creative and Green 
Economy) มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ นอกจากนี้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ยังมุงเนนแนวทางการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหประชาชนกลุมตางๆ สามารถเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเทาเทียมกัน และกําหนดมาตรการสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 
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สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับปญหาความผันผวนจากผลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน 

 

วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีการพัฒนาอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่เปนธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชน 

วัตถุประสงค 
1)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน และการพัฒนาอยางเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

2)  เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพื่อใหทุกภาคสวนมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

3)  เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
1) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
๒) รักษาความสมบูรณของระบบนิเวศ และอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
๓) ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมดวยการเพิ่มโอกาสการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม 
๔) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน 
๕) สรางความพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
๖) สรางสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก (รูปที่ ๒-๑)   
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนการกําหนดและ

สงเสริมนโยบายที่เอ้ือตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การตอยอดและสราง
มูลคาเพิ่มแกฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรคและยั่งยืน รวมถึงการเตรียมความพรอมตอมาตรการการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการคาและการลงทุน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  และนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต  
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน  

ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ 
การสนับสนุนใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี และการ
พัฒนาองคความรูและการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่และแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคา โดย 
มีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงวนรักษา 
อนุรักษ และฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล  มุงเนน 
การสงเสริมความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดขอขัดแยงจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ สรางโอกาสใหแก 
คนยากจนในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน การเยียวยาปญหาวิกฤติ
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สิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม การกระจายอํานาจหนาที่ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดลอม 
การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลและความเชื่อมโยงของฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ชัดเจน โปรงใส และสาธารณชนสะดวกตอการเขาถึงและใชประโยชน 
โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหมีกลไกในการเสริมสรางความเปนธรรมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน และมีระบบการฟนฟูและเยียวยาปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ที่มีประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ  มุงเนนการปองกันและ 
ลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิด  และการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื ่อใหเกิดการจัดการ 
ที่มีประสิทธิผล การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติและ
ศิลปกรรม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู 
การยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน   

ยุทธศาสตรที ่ 5 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มุงเนนการสรางศักยภาพและความพรอมของทุกภาคสวนในการรองรับและปรับตัวตอ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความรวมมือในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เพื่อสรางภูมิคุมกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ   

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มุงเนนการสรางรากฐาน 
ใหประชาชนในสังคมไทยมีวิ ถีชีวิตที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอมบนพื้นฐานของความรูที่ ถูกตองในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมกับสรางความตระหนักในบทบาทตามภารกิจหนาที่ และ
เสริมสรางศักยภาพของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยาง
เหมาะสม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมตามบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสม และมีกลไกในการขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม   

สรุปยุทธศาสตรและแผนงานนําเสนอไวในตารางที่ ๒-1  และตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ นําเสนอไว 
ในตารางที่ ๒-2 (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๕, หนา ๓๖–๔๕)  
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ความขัดแยงจากการใชประโยชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปร
ะเ

ด็น
ปญ

หา

คุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
สังคมขาดความตระหนักในการอนุรักษและ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปแบบการผลิตและการบริโภค 
ที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

วิส
ัยท

ัศน


เป
าป

ระ
สง

ค
ยุท

ธศ
าส

ตร


ประเทศไทยมีการพัฒนาอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน

3. ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมดวยการเพิ่ม 
โอกาสการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม

4. สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 
ใหกับประชาชน

2. รักษาความสมบูรณของระบบนิเวศ 
และอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

1. มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
6. สรางสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

๕. สรางความพรอมเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล

๔. การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ

๒. การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืน

๑. การปรับฐานการผลิตและ 
การบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๖. การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึก
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

แผ
นง

าน

 3.1 การจัดการการใชประโยชนที่ดิน
 3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม   

  และยั่งยืน
 3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพ

 อยางเปนธรรมและย่ังยืน
 3.4 การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรม

 และยั่งยืน
 3.5 การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม

 4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา  
คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายชุมชน

        และอุตสาหกรรม)
 4.2 การจัดการสิ่งแวดลอม 

เมืองและชุมชน (พ้ืนท่ีสีเขียว 
และภูมิทัศน)

 4.3 การจัดการสิ่งแวดลอม 
ของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณี 
วิทยา แหลงศิลปกรรม และ 
แหลงมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม

 2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากร
 ธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา

       ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร 
       ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงช้ืน 
        ระบบนิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน
        ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และ

  ระบบนิเวศเกาะ)  
2.2 การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ

 1.1 การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
 1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตร 

ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 1.3 การปรับฐานการผลิตภาค 

อุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม

 1.4 การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
 1.5 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภค 

พื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 1.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียน

อยางยั่งยืน

 6.1 การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
 6.2 การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคี   

 เครือขายในการจัดการทรัพยากร  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 5.1  การสรางความพรอมในการ
   ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
   สภาพภูมิอากาศและ
   ภัยธรรมชาติ

 5.2  การวางรากฐานสูการพัฒนา
  แบบปลอยคารบอนต่ํา

๕. การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ
กับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

รูปท่ี ๓ - ๑ แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงประเด็นปญหา วิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร และแผนงานรูปที่ ๒-๑ 
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 ตารางที่ ๒-1 สรุปยุทธศาสตรและแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 

 
ยุทธศาสตร แผนงาน 

1. การปรับฐานการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

1.1 การสงเสริมการบริโภคทีย่ัง่ยืน 
1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
1.3 การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
1.4 การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
1.5 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
1.6 การจัดการพลังงานหมุนเวยีนอยางยั่งยืน 

2. การอนุรักษและฟนฟูแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยนื (ระบบนิเวศภูเขา 
ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลง 
ก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และ
ระบบนิเวศเกาะ) 

2.2 การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 
3. การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล 

3.1 การจัดการการใชประโยชนที่ดิน 
3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้าํอยางเปนธรรมและยั่งยนื 
3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3.4 การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยั่งยนื 
3.5 การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม 

4. การสรางคุณภาพสิง่แวดลอม
ที่ดีใหกับประชาชนในทุก
ระดับ 

4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) 

4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พื้นทีส่ีเขียวและภูมิทัศน) 
4.3 การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม 

และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

5. การเตรียมความพรอมเพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

5.1 การสรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาต ิ

5.2 การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา 

6. การพัฒนาคนและสังคมใหมี
สํานึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม 

6.1 การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
6.2 การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๕, หนา ๔๐–๔๑ 
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ตารางที่ ๒-2 ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
1. การปรับฐานการผลิต

และการบริโภคใหเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 
มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพื่อนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
ใหกับประชาชน 
 

1.1  สัดสวนมลูคาการจัดซื้อจัด
จางสนิคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green 
Procurement) ในหนวยงาน
ภาครัฐตองบประมาณแตละป  

รอยละ  - กค (บก.) 
- ทส 
 

1.2  มีการปฏิรูประบบการเงิน 
การคลัง เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ.) 
- กค 
- นร (สงป.) 

1.3  จํานวนฟารมทีไ่ดรับการ
รับรองมาตรฐาน 

แหง  - กษ 
 (สศก./กวก.) 
- มท 
 
 

1.4  พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอ
ปของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  

รอยละ  - กษ (สศก.) 

1.5  จํานวนสถานประกอบการที่
ไดรับการรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry) 

แหง  - อก (สป.อก.) 

1.6  จํานวนสนิคาและบริการที่
ไดรับการรับรองในระบบฉลาก
เขียวและฉลากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

ชนิด/
ประเภท 

 - อก (สมอ.) 
- ทส 
- วท 

1.7  จํานวนสนิคาและบริการ
ดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ชนิด/
ประเภท 

 - กก (กทท.) 
- ทส (คพ.) 
- ภาคเอกชน 

1.8  สัดสวนการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะ 

รอยละ  - คค (สนข.) 
 

1.9  สัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียนตอการใชพลังงาน 
ข้ันสุดทาย 

รอยละ  - พน (พพ.) 

1.10  อัตราการใชพลังงานตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Energy Elasticity)  

ดัชน ี  - พน (พพ.) 
- อก 
- คค 

2. การอนุรักษและฟนฟู 
 แหลงทรัพยากร 

2.1  พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนเปน 
รอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./
ทช.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
 ธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 เปาหมาย 
 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และความหลากหลาย
 ทางชวีภาพไดรับการ
 สงวนรักษา อนุรักษและ 
    ฟนฟูอยางประสิทธิภาพ 

2.2  จํานวนชนิดพันธุตางๆ  
ที่ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ 

ชนิด  - ทส (สผ./อส./
อสพ.) 

- วท 
- กษ 

2.3  สัดสวนพื้นที่อนุรักษเพื่อ
พิทักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพตอพื้นที่ทัง้ประเทศ
เพิ่มข้ึน โดยรักษาพื้นที่อนุรักษไว 
ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพิ่ม
พื้นที่ปาชายเลน ไมนอยกวา ป
ละ ๕,๐๐๐ ไร 

รอยละ  - ทส (อส./ทช.) 

2.4  รอยละ 50 ของจังหวัด
ชายทะเล มีแผนบูรณาการการ
ฟนฟูพื้นที่ชายฝงที่ไดรับ
ผลกระทบตามแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม 

รอยละ  - ทส (ทช.) 
- มท (ยผ./อปท.) 
- คค (จท.) 

2.5  จํานวนพื้นที่ทีไ่ดรับการ 
จัดทําระบบการอนุรักษดินและ
น้ํา 

ไร  - กษ (พด.) 

3. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

     เปาหมาย 
- มีกลไกในการเสริมสราง
ความเปนธรรมให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึง
การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เทาเทียมกัน 
- มีระบบการฟนฟูและ
เยียวยาปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1  มีแผนการใชที่ดนิของชาต ิ มี () / 
ไมมี () 

 
 

 - ทส (สผ.) 
- กษ (พด. /สปก.) 
- มท (ทด.) 
- พม 
- กห 
 

3.2  มีฐานขอมูลกลางการถือ
ครองที่ดินที่ใชในการกําหนด
นโยบายที่ดนิของประเทศ 

มี () / 
ไมมี () 

 - มท (ทด.) 
- กษ (พด. /สปก.) 
- ทส (สผ.) 
- พม 
- กห 

3.3  ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําพระราชบญัญัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
แหงชาต ิ

ระดบั
ความสาํเร็จ 

 - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
- มท 
- อก 

3.4  สัดสวนพื้นทีท่ี่ไดรับ
ประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน 

รอยละ 
 

 - กษ (ชป.) 

3.5  สัดสวนทรัพยากรน้าํ 
ผิวดินทีน่ํามาใชประโยชนตอ
ทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด 

รอยละ  - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
3.6  มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ
ในการเขาถึงและไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ./สพภ.) 

3.7  มีการจัดทาํเขตศักยภาพ
แรและเขตเศรษฐกิจแร 
ทั้งประเทศ 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (ทธ.) 
- อก (กพร.) 
- มท 

3.8  มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟู
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ.) 
 

4. การสรางคุณภาพ 
 สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับ
 ประชาชนในทุกระดบั 
 เปาหมาย 
  มีการจัดการคุณภาพ

 สิ่งแวดลอมที่มี
 ประสิทธิภาพ และ
 นําไปสูการยกระดับ
 คุณภาพชีวิตใหกับ
 ประชาชน 

 
 
 

4.1  สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑตัง้แต
ระดับพอใชข้ึนไป ไมนอยกวา
รอยละ ๘0 

รอยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- กษ 
- สธ (อน.) 
- อก (กรอ.)  

4.2  อัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน (Recycle) 
ไมนอยกวารอยละ 30 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

รอยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- สธ (อน.) 
 

4.3  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑ
มาตรฐานอยางนอยรอยละ 98 

รอยละ  - ทส (คพ.) 
 

4.4  อัตราการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออยาง
ถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ ไมนอยกวา
รอยละ 50 

รอยละ  - ทส (คพ.) 
- สธ (อน.) 
- มท (อปท.) 
 

4.5  สัดสวนของเทศบาลที่มี
พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม
นอยกวา 5 ตารางเมตรตอคน 

รอยละ  - มท (ยธ.) 
- ทส (สผ.) 
 

4.6  สัดสวนของแหลงธรรมชาต ิ
แหลงศิลปกรรมและแหลงมรดก
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ 

รอยละ  - ทส (สผ./ทธ./
คพ.) 

- วธ (ศก.) 
- มท (อปท.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
4.7  จํานวนของแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
โบราณสถานของชาติ ทีไ่ดรับ
การข้ึนทะเบียน 

แหง  - วธ (ศก.) 
- ทส (สผ.) 
- มท 

 5. การเตรียมความ 
     พรอมเพ่ือรับมือกับ 
     ความเสี่ยงจากการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศและ 
     ภัยธรรมชาต ิ
 เปาหมาย 
 มีการเตรียมความพรอม 
    เพื่อรับมือ  
    การเปลี่ยนแปลง 
    สภาพภูมิอากาศ 
    และภัยธรรมชาต ิ

5.1  สัดสวนของพืน้ที่เสี่ยงภัยที่
ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝา
ระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทํา
แนวทางการฟนฟูพืน้ที่เสี่ยงภัย
ตอพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 

รอยละ  - ทส (ทธ.) 

5.2  จํานวนผูเสียชีวิตจาก 
ภัยธรรมชาต ิ

คน  - มท (ปภ.) 

5.3  ปริมาณการปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
และ/หรือ ปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดตอหัว  

ตันคารบอน 
ไดออกไซด
เทียบเทาตอ
ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ 
และ/หรือ ตอ
หัว 

 - ทส (อบก.) 
- พน (พพ.) 

5.4  มีฐานขอมูลกลางการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (อบก.) 

6. การพัฒนาคนและสังคม
ใหมีสํานึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม 

 เปาหมาย 
- ทุกภาคสวนมีความ
ตระหนักรู มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม และมสีวน
รวมตามบทบาทและ
หนาที่ที่เหมาะสม 
- มีกลไกในการขับเคลื่อน
ภาคสวนตางๆ ใหมีความ
รับผิดชอบตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม 

6.1  จํานวนรายการสื่อโทรทัศน
และวิทยุทีผ่ลิตรายการเพื่อ
เผยแพรและใหความรูเร่ือง
สิ่งแวดลอม 

รายการ  - ทส (สส.) 

6.2  จํานวนภาคีเครือขายที่มี
การดําเนินกิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เครือขาย  - ทส (สส.) 
- ศธ 

 

หมายเหตุ :           หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
                    หมายถึง เพ่ิมข้ึน                 หมายถึง ลดลง    
   
 ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๕, หนา ๔๑–๔๕ 
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๓. ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จากนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 หรือนโยบาย 
๒๐ ป ซึ่งไดกําหนดกรอบกวางๆ ในระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยวา จะดําเนินการไปในทิศทางใด และถูกถายทอดไปสูแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะเปนแผนปฏิบัติการ 
เพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่นําไปดําเนินการใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ดําเนินการสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๒, หนา ๑๙) โดยมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนการอนุรักษและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับกระทรวง/กรม 
ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ ดังแสดงในรูปที่ ๒-๒ 
 

สําหรับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ มีแนวคิดตั้งอยูบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การใชองคความรูทั้งทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการ
ตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเปนธรรม ในการสรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปนการสมประโยชน (Win-Win) ตอการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวตองพิจารณาบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรอบดาน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและ
สถานการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สงผลใหการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ที่เก่ียวของทวีความสําคัญมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการขาดสมดุลในการพัฒนาและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผานมา ซึ่งสงผลใหตองเรงบูรณาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
ผสมผสานกับการพัฒนาประเทศในดานอ่ืนๆ ที่จะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง รวมถึงให
ความสําคัญตอบทบาทที่เขมแข็งข้ึนของภาคประชาชน สิทธิชุมชน และสงเสริมการกระจายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบ 
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะมีความสอดคลองและตอยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งมุงเนนการสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ การสราง
ความเปนธรรมในสังคม และการสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงในมิติตางๆ อยางยั่งยืน (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๕, หนา ๓๖)   

 

นอกจากนี้ แผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ยังมุงเนนแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหประชาชนกลุมตางๆ สามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดอยาง 
เทาเทียมกัน และกําหนดมาตรการสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับปญหาความผันผวนจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ กอนเขาบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคระหวางนโยบายและแผนงาน
ตางๆ ตามที่กลาวขางตน ดังแสดงในตารางที่ ๒-๓   
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รูปที่  ๒-๒ ความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย แผน และกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
             ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
 
หมายเหตุ : ดัดแปลงจากคูมือการแปลงแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550–2554 ไปสูการปฏิบัติ, ๒๕๕๐ 
 

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

รัฐธรรมนูญ  ยุทธศาสตรชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 

 แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 1๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)  [สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ] 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ. 2540-2559 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

แผนบริหารราชการแผนดิน 

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

• กระทรวงอื่นๆ ที่เกีย่วของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

ระดับชาติ/ 

ระดับสวนกลาง 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับภาค 
[สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค (สสภ.)] 

แผนปฏิบัติราชการในภูมภิาค 
[หนวยงานราชการในภูมิภาค] 

ระดับภาค 

 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม
ในระดับจังหวัด (มาตรา 37) 

 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด (ตัวชี้วดั ก.พ.ร.) 
[สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัด (ทสจ.)] 

 
 

ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
[กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด] 

แผนพัฒนาของทองถิ่น 
[องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)/ เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)] 

ระดับจังหวัด 

ระดับทองถิ่น 

กฎหมายที่เกีย่วของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เชน กฎหมายวาดวย
ปาไม สัตวปา ที่ดิน แร พลังงาน 

ทรัพยากรชายฝง ฯลฯ 
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ตารางที่ ๒-๓ วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายและแผนในการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดลอม 
 

   นโยบายและแผน วัตถุประสงค 
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2540-2559 
 

1) รักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  
2) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟนสภาพไดใหมี
ศักยภาพเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต รวมทั้ง
สงวนรักษาและใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถฟนคืนสภาพ
ไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและกระจายอํานาจหนาที่ไปสูจังหวัดและทองถ่ิน 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
 

๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนธรรม 
สมดุล มีประสิทธิผล และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน และการพัฒนาอยาง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๒) เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพื่อใหทุกภาคสวน 
มีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
๓) เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 1๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

๑) เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคง
ของการพัฒนาประเทศ 
๒) เพื่ อ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหประเทศกาวไปสูสังคมคารบอนต่ํา 
๓) เพื่อสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ประเด็นสิ่งแวดลอมโลก 
๔) เพื่อสรางความเปนธรรมในการเขาถึงและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุมครองรักษาผลประโยชนของ
ประเทศจากขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศ                                                                                                                                            

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี)  ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ขอ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ
การสรางสมดลุระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยนื 

๑) เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนรัุกษ ทรัพยากรปาไมและสตัวปา 
โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
๒) สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขปญหาการ 
บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถ
อยูรวมกับปาได 
 



๒-14 

 

   นโยบายและแผน วัตถุประสงค 
๔) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพ 
ในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๕) เรงรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียที่เกิด
จากการผลิตการบริโภค เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ ดี ใหแก
ประชาชน 
 

 
หมายเหตุ : รวบรวมโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
 
๔. การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕-255๙ ไปสูการปฏิบัต ิ

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่จะผลักดันแผน กลยุทธและ
มาตรการไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม เพื่อใหไดผลผลิต/ผลลัพธ ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนฯ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ แผนงาน โครงการและกิจกรรมมารองรับ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
กลไกการดําเนินงานในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแผนระดับชาติไปสูการปฏิบัติ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ 
จะตองดําเนินการผลักดันใหหนวยงานราชการและองคกรตางๆ ที่เก่ียวของในทุกภาคสวนและทุกระดับ นําเอายุทธศาสตร 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕-255๙ ไปใชเปนกรอบแนวคิดในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการแปลง
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติ สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 

๑) การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในสวนราชการ 
กลไกการดําเนินงานในการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการฯ ไปสูการปฏิบัติในระดับชาติหรือ 

สวนกลาง มีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนองคกรที่ทําหนาที่รับผิดชอบในระดับนโยบายมหภาค อาทิเชน 
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕-255๙  โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานราชการที่มีภารกิจเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทุกระดับ ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน ไดแก 

  ระดับสวนกลาง หนวยงานราชการในระดับสวนกลางที่เก่ียวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ 
ไดแก 

- สวนราชการตางๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีภารกิจดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง 

- กระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน กระทรวงหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

  ระดับภาค หนวยงานราชการในระดับภาคที่เก่ียวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ไดแก 
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ซึ่งเปนตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ระดับภาค 
- หนวยงานราชการในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานของกระทรวงตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 
 



๒-15 

 

 
  ระดับจังหวัด หนวยงานราชการในระดับจังหวัดที่เก่ียวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ 

ไดแก 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนตัวแทนของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ทําหนาที่จัดการปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ จะตองเปนผูประสานงานและเปนแกนหลักในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

- กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด ซึ่งจะตองทําหนาที่ในการบูรณาการแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดเขาเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
เพื่อเปนชองทางใหไดมาซ่ึงงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

  ระดับทองถ่ิน หนวยงานราชการในระดับทองถ่ินที่เก่ียวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ไดแก 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่ง อปท.เปนหนวยงานที่มีภารกิจดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการถายโอนภารกิจมาจากสวนกลางโดยตรง 
 

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕-255๙ ไปสูการปฏิบัติ โดยผานแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงานราชการที่เก่ียวของในแตละระดับตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น หนวยงานจะตองมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับสาระของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงกรอบแนวคิด เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละสาขา ประกอบกันไปกับการพิจารณาภารกิจประจําและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน รวมไปถึงสถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่  
ซึ่งจะทําใหหนวยงานมีแผนงาน/โครงการที่มีเปาหมายและตัวชี้วัดสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ โดยผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เก่ียวของ 
ในทุกระดับ จะชวยสนับสนุนใหแผนฯ ระดับชาติบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ดังแสดงในรูปที่ ๒-๓ 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐, หนา ๗-๙) 

 
2) การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคประชาชน 
    ผูที่มีสวนเก่ียวของในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติในภาค

ประชาชน จะครอบคลุมถึงภาคสวนตางๆ ดังนี้ 
   องคกรเอกชน/ธุรกิจเอกชน ซึ่งเปนผูลงทุน ผูผลิตสินคาและบริการ และเปนผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 

ในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ 
   องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมุงทําประโยชนเพื่อ

สาธารณะเปนหลัก โดยในแตละองคกรจะมีแนวทางการดําเนินงานเฉพาะดาน เชน การอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม การอนุรักษชาง การอนุรักษปาชายเลน การจัดการคุณภาพน้ํา การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร ทางทะเลและชายฝง เปนตน 

   ประชาชน/ชุมชน/ประชาคมทองถ่ิน/เครือขายอนุรักษ กลุมนี้นับวาเปนแกนหลักของการแปลง
แผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ เพราะเปนกลุมคนที่ไมถูกยายหรือถายโอนดังเชนภาคราชการ โดย 
ในพื้นที่ที่มีการจัดการองคกรภาคประชาชนที่ชัดเจนและเขมแข็ง จะทําใหสามารถระดมความ
คิดเห็นและทรัพยากรมนุษยมาเปนภาคีหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการฯ ไปสู
การปฏิบัติไดดี นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังเปนแกนสําคัญภาคีหลักในติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย 



๒-16 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๓ การแปลงแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ ไปสูแผนการดําเนินงาน 
          เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานราชการในทุกระดับ 

 
ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐, หนา ๙ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
( แผนระดับชาติ ) 

 

เปาหมาย –ยุทธศาสตร – ผลผลิต – ตัวชี้วัด – มาตรการ – แนวทางการปฏิบัติ 

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
( แผนระดับหนวยงาน ) 

โครงการ / เปาหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
และผูรับผิดชอบที่เก่ียวของ 

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ประจําของหนวยงาน 

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค / เปาหมาย 
ตัวชี้วัดของหนวยงาน 

สถานการณปญหา 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ 

แผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาของหนวยงาน 



2-17 

 

สําหรับแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคประชาชน นั้น หนวยงาน
เจาภาพหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการฯ จะตองทําการประชาสัมพันธสาระของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับชาติ ใหภาคประชาชนไดรับรู เขาใจ และเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินงาน และ/หรือการทํากิจกรรม
ที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ โดยภาคประชาชน
สามารถนําเอากรอบแนวคิด ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ 
ไปใชเปนกรอบในการดําเนินโครงการหรือการทํากิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
องคกรได (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐, หนา ๗-๙) 
 
 
๕. กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕-255๙ ไปสูการปฏิบัติ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕-255๙ จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและ
สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนจัดการฯ ตามตัวชี้วัดและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตอง
มีกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งในสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 ไดระบุวาการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัตินับเปนอีกข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญ 
ที่จะผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไวในแผนจัดการฯ ดังนั้น เพื่อใหแผน
จัดการฯ เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  จึงจําเปนตองไดรับการขับเคลื่อนและ 
การผลักดันจากทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน 
และองคกรตางๆ ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ  
มีเปาหมายการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ จะประสบผลสําเร็จได
ตองมีการดําเนินงาน ดังนี้  (รูปที่ ๒-๔) 

 
1) สรางความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนจัดการฯ เพื่อใหภาคีการพัฒนาเกิดการยอมรับ

ตระหนักถึงความสําคัญของแผนจัดการฯ และพรอมเขารวมในการผลักดันแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยการ 
นําแนวทางการปฏิบัติไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติการตางๆ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการโดยผานกระบวนการและเคร่ืองมือตางๆ 
ดังนี้ 

- พัฒนากระบวนการเพื่อการถายทอดและสรางความเขาใจในแผนจัดการฯ ไปสูสวนราชการในระดับ
ตางๆ ดังนี้ 

ระดับสวนกลาง ไดแก สวนราชการตางๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข เปนตน    

ระดับภาค ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค และสวนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในภูมิภาค   

ระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด กลุมงานยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัดของสํานักงานจังหวัด ซึ่งมีหนาที่ในการบูรณาการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดเขาไว
เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนชองทางใหไดมาซึ่งงบประมาณในการดําเนินงานดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ระดับทองถ่ิน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการถายโอนภารกิจมาจากสวนกลางโดยตรง รวมถึงสถาบันการศึกษา
ตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
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สําหรับกระบวนการสรางความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนจัดการฯ ไปสู 
สวนราชการตางๆ ในระดับสวนกลาง ดําเนินการโดยใหมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับกระทรวง ซ่ึงประกอบดวย  
สวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของ มีหนาที่ชี้แจงสาระสําคัญของแผนจัดการฯ สรางความเขาใจ และใหคําแนะนําแกหนวยงาน
ปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหนวยงาน  

- กําหนดรูปแบบและแนวทางการประชาสัมพันธสาระของแผนจัดการฯ ผานสื่อที่เหมาะสมอยางเปน
ระบบ เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพผานบุคคล สื่อมวลชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
เว็บไซต และการสรางเครือขายเพื่อใหขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมเปาหมายตางๆ อยางกวางขวางและตอเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของใหสามารถทําหนาที่สื่อสารและถายทอดสาระสําคัญๆ ของแผนจัดการฯ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจในสาระของแผนจัดการฯ อยางแทจริง ซึ่งจะนําไปสู 
ความตระหนัก การยอมรับในแผนจัดการฯ และนําไปสูการปฏิบัติ 

- จัดฝกอบรมและใหความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียน
แผนงาน/โครงการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่ในระดับทองถ่ินใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  
ในทองถ่ินที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนจัดการฯ 

 
๒) ประสานงาน ชี้แจง และสรางความเขาใจแกหนวยงานที่เปนแหลงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุน 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนจัดการฯ ดังนี้ 
- ประสานงานและสรางความเขาใจกับสํานักงบประมาณ เพื่อใหเห็นความสําคัญของแผนจัดการฯ  และ

ใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนที่กําหนดไว 
- ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความเขาใจในการเพิ่มบทบาทของ

กองทุนสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสนับสนุนเงินทุนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรภาคประชาชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมาย 
ที่กําหนดไวในแผนจัดการฯ ตลอดจนมีกลไกและชองทางที่เอ้ือใหผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมสามารถนําเงินจากกองทุน
สิ่งแวดลอมมาใชในการเยียวยาปญหาฟนฟูพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม และชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุวิกฤติ
สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนอยางเรงดวนไดทันที 

- ประชาสัมพันธ ชี้แจง และประสานเพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานในตางประเทศในการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนจัดการฯ 

 
3) สรางระบบการกํากับ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 

- กําหนดใหตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัดที่ใชในการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมไดรับงบประมาณ 
ในอัตราสวนที่สูงกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมมีความสัมฤทธิ์ผลดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

- สรางระบบการกํากับการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ โดยสรางเครือขายการทํางานระหวางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เผยแพรและประชาสัมพันธแผนจัดการฯ ผานสื่อตางๆ เพื่อใหทุกภาคีเครือขายเกิดความรู ความเขาใจ
ในสาระสําคัญของแผนจัดการฯ รวมทั้งสนับสนุนและกระตุนใหมีการสรางภาคีเครือขายเพื่อการขับเคลื่อน ติดตาม และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ อยางตอเนื่อง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ๒๕๕๕, หนา ๑๐๖-๑๐๘) 
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๖. ขอเสนอกลไกในการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559  
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ที่เก่ียวของวามีการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว 
ในแผนจัดการฯ หรือไม และผลการดําเนินงานดังกลาวตอบสนองตอวิสัยทัศน เปาประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดของ
แผนจัดการฯ มากนอยเพียงใด โดยการติดตามประเมินผลแบงเปน 2 ระยะ ไดแก  

(1) การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนจัดการฯ ในระยะ 2 ปหลังจากการประกาศใช
แผนจัดการฯ เพื่อรายงานความกาวหนาและนําผลการประเมินที่ไดมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนจัดการฯ 
เพื่อใหแผนจัดการฯ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว   

(2) การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (5 ป) เพื่อรวบรวม
ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ไดเสนอไวในแผนจัดการฯ มาใชประกอบการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป  

สําหรับขอเสนอกลไกการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 
(๑) จัดตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมีผูแทนจากหนวยงานและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ 

อาทิ ผูแทนจากสวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจาก
สถาบันการศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม 

(๒) จัดตั้งคณะทํางานยอย เพื่อรวบรวมขอมูลที่จะใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 และจัดทํารายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบทุกๆ ป โดยการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาและทาํความเขาใจในแผนปฏิบัติการฯ และตัวชี้วัด 
ข้ันตอนที่ 2 กําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล 
ข้ันตอนที่ 3 รวบรวมขอมูลและจัดทาํรายละเอียดตัวชี้วัด 
ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะหและประมวลผล 
ข้ันตอนที่ 5 จัดทํารายงานการติดตามประเมนิผล 

ทั้งนี้ การมีสวนรวมของประชาชน ยังเปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบติดตามประเมินผล 
ซึ่งระดับการมีสวนรวมของประชาชนควรเร่ิมจากการใหขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น  การรวมติดตาม  และรวม
ตรวจสอบ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๕, หนา 1๓๖–๑๓๗)  

 
 

7. สรุปหนวยงานรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559    

 การจัดทําแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  เพื่อจัดสงใหหนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ พิจารณาจาก  
๒ หลักเกณฑ คือ ๑) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแตละแผนงาน/ยุทธศาสตร 
ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ๒) หนวยงานที่รายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ ในระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) รวมทั้งสิ้น ๖๘ หนวยงาน (รายละเอียดดังตารางที่ 
2-4) 
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ตารางที่ 2-4 สรุปหนวยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร ตัวชีวั้ด และแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559 

กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

1. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

กก. 1. สํานักงานปลัดกระทรวง - 1.4.1 / 1.4.2/ 1.4.3  /1.4.4 / 
1.4.5 / 1.4.6 / 1.4.8  

1.4.7 
4.2.9 
5.1.9 

กทท. 2. กรมการทองเที่ยว 1.7 4.3.5  - 

2. กระทรวงการคลัง  กค. 3. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.2 1.3.4  
3.1.2  
4.2.9 
5.1.10 

1.1.4/1.2.8/1.3.8/1.6.9 
2.1.3 
3.1.1 /3.1.4 /3.1.12 
4.1.12 
5.2.2/5.2.6/5.2.10/5.2.13/5.2.14 

บก. 4. กรมบัญชีกลาง 1.1 1.1.1 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

กษ 5. สํานักงานปลัดกระทรวง 2.2 
4.1 

1.2.1 /1.2.2 /1.2.3 /1.2.4 
/1.2.5 / 1.2.6 /1.2.7 /1.2.8 
/1.2.9 /1.2.11 / 1.2.12  
4.2.9  
5.1.6/ 

1.1.3 /1.6.4 /1.6.6 /1.6.8 
2.1.3 /2.1.15 /2.1.16 /2.2.7  
3.1.10 /3.1.11 /3.1.12  
4.1.22 /4.2.1 
5.1.9 /5.1.12 /5.1.13 

 กข. 6. กรมการขาว - - 3.3.7 

 ชป. 7. กรมชลประทาน 3.3/3.4/3.5 2.2.10  
3.2.6 /3.2.7  

3.2.8 /3.2.10 /3.2.11 /3.2.12 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

 กปม. 8. กรมประมง - 2.1.10 /2.2.5  2.2.11 
3.3.7 

 พด. 9. กรมพัฒนาที่ดนิ 2.5 
3.1/3.2 

2.2.6 /2.2.9  
3.1.3 /  

3.1.1 /3.1.2/3.1.4 /3.1.5 /3.1.6/ 
3.1.8 /3.1.9 /3.3.7 

 กวก. 10. กรมวิชาการเกษตร 1.3 2.1.14  3.3.7  

 กสก. 11. กรมสงเสริมการเกษตร - 3.2.6 - 

 สปก. 12. สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 

3.1/3.2 3.1.3  
 

3.1.1 /3.1.2 /3.1.4 /3.1.5 /3.1.6/ 
3.1.7 /3.1.8 /3.1.9 

 มกอช. 13. สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตร
และอาหารแหงชาต ิ

- 1.2.10 - 

 สศก. 14. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1.3/1.4 1.6.7   

4. กระทรวงกลาโหม กห 15. สํานักงานปลัดกระทรวง 3.1/3.2  3.1.1 /3.1.2 /3.1.3 /3.1.5 /3.1.6  
4.2.9 

5. กระทรวงคมนาคม คค 16. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.10 4.2.11  
 

1.5.2 /1.5.3  
4.2.1 /4.2.6 /4.2.9  
5.2.2 /5.2.12 

จท. 17. กรมเจาทา 2.4  2.2.2 /2.2.3 /2.2.4 

สนข. 18. สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร 

1.8 1.5.1  - 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

6. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ทก 19. สํานักงานปลัดกระทรวง - 5.1.15 3.2.12  
4.2.9  
5.1.2/5.1.3/5.1.4 /5.1.7/5.1.8/ 
5.1.9 /5.1.16  
6.1.6 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

ทส 20. สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.6 1.1.1 /1.1.4 
2.2.8 /2.2.11  
3.1.10 /3.1.12 /3.2.6  
4.1.5 /4.1.8  
5.1.๒ /5.1.8  /5.1.9 / 
5.1.๑2/ 5.1.๑3 /5.1.๑6 / 
5.2.13  
6.1.1 /6.1.2 /6.1.5 /6.2.7 

1.1.6 /1.2.1 /1.2.2 /1.3.7 / 
1.3.10/1.3.11 /1.3.12 /1.4.1 / 
1.5.3 /1.6.4 /1.6.5 /1.6.7 /1.6.8 / 
1.6.12 
3.1.11/3.5.4/3.5.5 
5.1.๓ /5.1.๔ /5.1.๕/5.1.10/ 
5.1.๑5/5.2.4 /5.2.10 /5.2.11 / 
5.2.12 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

 คพ. 21. กรมควบคุมมลพิษ  1.1/1.7/ 
4.1/4.2/4.3/4.4/4.6 

1.1.1  
3.5.2 /3.5.3 /3.5.7 /3.5.9 / 
3.5.10  
4.1.3 /4.1.4 /4.1.6 /4.1.7 / 
4.1.9 / 4.1.10 /4.1.11 / 
4.1.12 /4.1.16 / 4.1.17 / 
4.1.18 /4.1.19 /4.1.20 / 
4.1.21 /4.1.22 /4.2.3 / 
4.2.9 / 4.3.5  
6.2.1/6.2.7  

1.1.3 /1.4.2 
4.1.13 /4.1.14 
6.2.3 

 ทช. 22. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง  

2.1/2.3/2.4 2.1.5 /2.1.6/2.1.11 /2.1.18 / 
2.2.2/2.2.3 /2.2.4 /2.2.12  
3.3.7 /3.5.5/5.1.7 /5.2.9 

1.4.3  
2.1.10 

 ทธ. 23. กรมทรัพยากรธรณี  3.7 
4.6 
5.1 

2.2.2 /2.2.3 /2.2.4  
3.4.1 /3.4.5 /3.4.6 /3.5.3 
4.3.2 /4.3.3 /4.3.4 /4.3.5 / 
4.3.6 / 4.3.7  

1.4.3 
3.4.2 /3.4.4  
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

  ทน. 24. กรมทรัพยากรน้ํา 3.3/3.5 3.2.1 /3.2.2 /3.2.3 /3.2.4 / 
3.2.5 / 3.2.8 /3.2.9 /3.2.10 / 
3.2.11 / 3.2.12  

2.2.10  
3.2.6 

 ทบ. 25. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล - 3.2.1 /3.2.2 / 3.2.3 /3.2.5 / 
3.2.9 / 3.2.10 /3.2.11 / 
3.2.12  

2.2.10  
3.2.6 

 ปม. 26. กรมปาไม 2.1 2.1.1 /2.1.2 /2.1.3 /2.1.6 / 
2.1.7 / 2.1.8 /2.1.9 /2.2.1 / 
2.2.7  
3.3.2 /3.5.5  
4.2.1 

- 

 สส. 27. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 6.1/6.2 1.1.1 /1.1.5  
3.2.8 /3.3.4  
4.1.4  
๕.๑.๗ / 5.2.17   
6.1.6 /6.2.1 /6.2.5 /6.2.6 / 
6.2.7  

1.1.3 
2.1.4  
6.2.3 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

 อส. 28. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช 

2.1/2.2/2.3 2.1.1 /2.1.2 /2.1.3 /2.1.5 / 
2.1.6 / 2.1.7 /2.1.8 /2.1.9 / 
2.1.13 /2.1.15/ 2.1.16 / 
2.1.17 / 2.2.1 /2.2.7  
3.3.2 /3.3.7 / 3.5.5  
4.3.5 /4.3.6  
 

1.4.3 /1.4.4 /1.4.5  
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

  สผ. 29. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.2/2.2/ 
3.1/3.2/3.6/3.8/ 

4.5/4.6/4.7 

2.1.3 /2.1.11  /2.1.12 / 
2.1.13 / 2.1.16 /2.1.17 / 
2.1.18 /2.2.13  
3.1.1 /3.1.2  /3.1.7 /3.1.8 / 
3.2.1 / 3.2.2 /3.2.8 /3.3.1 / 
3.3.2 /3.3.3 / 3.3.4 /3.3.5 / 
3.3.6 /3.3.7 /3.5.1 / 3.5.3 / 
3.5.4  /3.5.7 /3.5.8 /3.5.9 / 
3.5.10  
4.1.1 /4.1.2 /4.1.6 /4.1.10 / 
4.1.15 / 4.1.17 /4.1.21 / 
4.2.1 /4.2.4 /4.2.5 / 4.2.6 / 
4.2.7 /4.2.8 /4.3.1 /4.3.2 / 
4.3.3 /4.3.4 /4.3.5 /4.3.6 
4.3.7  
5.1.1 /5.1.7 /5.1.๑1 / 
5.1.๑4 / 5.2.1 / 5.2.2 / 
5.2.7 /5.2.9/5.2.14   
6.2.1 /6.2.5 /6.2.7 

1.4.2/1.4.3/1.4.5 
2.2.10 
3.1.4 /3.1.5 /3.1.6 
5.1.10 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

  สพภ. 30. สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

3.6 2.1.7 /2.1.18  
3.3.1 /3.3.2 /3.3.3 /3.3.4 / 
3.3.5 / 3.3.6  
6.2.5  

6.2.3 

 อจน. 31. องคการจัดการน้ําเสีย - 4.1.3 /4.1.4 /4.2.3  - 

  อบก. 32. องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) 

5.3/5.4 5.1.7 /5.1.๑1 /5.1.๑4 / 
5.2.1 /5.2.2 / 5.2.3 /5.2.5 / 
5.2.6 /5.2.8 /5.2.9 /5.2.14 / 
5.2.15 /5.2.16  

1.6.2 /1.6.3  
 

 อสพ. 33. องคการสวนพฤกษศาสตร 2.2 2.1.15 /2.1.16 /2.1.17  - 

 ออป. 34. องคการอุตสาหกรรมปาไม - 2.1.3  - 

8. กระทรวงพาณิชย พณ 35. สํานักงานปลัดกระทรวง - 1.2.5 1.2.3 /1.2.8 /1.3.5 /1.3.9 /1.3.11  
4.2.9  
5.1.13 /5.1.14 

9. กระทรวงพลังงาน พน 36. สํานักงานปลัดกระทรวง - 1.4.7 /1.6.1 1.3.13 /1.3.14  
4.2.1 /4.2.9 
5.2.2 /5.2.9 /5.2.10 /5.2.12 / 
5.2.14 /5.2.15 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

สนพ. 37. สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

- 1.4.7 /1.6.1 1.3.13 /1.3.14  
4.2.1 /4.2.9 
5.2.2 /5.2.9 /5.2.10 /5.2.12 / 
5.2.14 /5.2.15 

 พพ. 38. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

1.9/1.10 
5.3 

1.6.2 /1.6.3 /1.6.4 /1.6.5 / 
1.6.6 / 1.6.8 /1.6.9 /1.6.10 / 
1.6.11 /1.6.12  
5.2.4 

1.6.7 

10. กระทรวงมหาดไทย มท 39. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.3 
3.3/3.7 

4.7 

1.2.5 /1.5.3  
3.1.11  
4.2.9  
 

1.2.3/1.2.11  
 2.1.6   
3.1.10/3.4.1 
5.1.10  /5.2.14 /5.2.15 

 ปค. 40. กรมการปกครอง - - 3.1.7 

  ทด. 41. กรมที่ดิน 3.1/3.2 3.1.4 /3.1.5 /3.1.6  3.1.1 /3.1.2 /3.1.3 

 ปภ. 42. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

5.2 5.1.๔ /5.1.๕ /5.1.8  3.5.3  
5.1.๒ /5.1.๓/5.1.16 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

 ยผ. 43. กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.4 
4.5 

4.2.2 /4.2.10 1.3.3  
2.2.2 /2.2.3 /2.2.4  
3.1.7  
4.2.8  

 สถ. 44. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน - - 3.1.9 

 อปท. 
  

45. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑) กรุงเทพมหานคร 
๒) เมืองพัทยา 

2.4/ 
4.1/4.2/4.3/4.6 

 

3.5.6 
4.3.1/ 4.3.2 /4.3.3 /4.3.5 
5.1.๓ /5.1.๔ /5.1.๕ / 5.1.8  
6.2.2/6.2.8 

1.4.3 /1.4.4 /1.4.5 /1.4.7 /1.6.11 
2.1.9 /2.1.13 /2.2.1 /2.2.2 / 
2.2.3 / 2.2.4 /2.2.12  
3.1.9 /3.2.5 /3.2.9 /3.4.3 /3.4.4 / 
3.5.3 /  
4.1.3 /4.1.4 /4.1.6 /4.1.8 / 
4.1.10 / 4.1.14 /4.1.18 /4.1.21 / 
4.2.1 /4.2.3 /4.2.4/ 4.2.5/4.2.6 / 
4.2.7 / 4.2.8 /  4.2.11 / 4.3.7  
5.1.๒ /5.1.7 /5.1.9 /5.1.15 / 
5.1.16 /5.2.11  
6.1.3 /6.2.1 /6.2.7 /  6.2.9 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

11. กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  

วท 46. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.6 
2.2 

1.5.2 1.1.6 /1.2.6 /1.3.7 /1.3.13 / 
1.3.14 /1.4.2 /  
2.1.17 /2.1.18  
3.3.5  
4.1.22  /4.2.9  
5.1.10 /5.1.12 /5.2.17  
6.1.3  

สวทน. 47. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม
แหงชาต ิ

- - 5.2.13 

สวทช. 48. สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ 

- - 1.3.6 /1.3.10 /1.6.4 /1.6.9  
2.1.14  
4.1.17  
5.2.1 /5.2.4 

12. กระทรวงวัฒนธรรม วธ 49. สํานักงานปลัดกระทรวง - - 4.2.9 /4.3.3 

ศก. 50. กรมศิลปากร 4.6/4.7 4.3.1 /4.3.2 /4.3.4  /4.3.5 / 
4.3.6 / 4.3.7   

1.4.4  
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

13. กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 51. สํานักงานปลัดกระทรวง 6.2 6.1.3 /6.1.4  /6.1.7 /6.2.4  4.2.9 /4.3.3  
5.1.12  /5.1.13 /5.2.2 /5.2.17  
6.1.6 

 52.  สถาบนัการศึกษา 
๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๔) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

- - 1.4.2  
6.2.4  

14. กระทรวงสาธารณสุข  อน. 53. กรมอนามัย 4.1/4.2/4.3 4.2.9  3.4.4 /3.4.6 /3.5.7  
4.1.4 /4.1.10 /4.1.17     

15. กระทรวงอุตสาหกรรม อก 54. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.5/ 1.10 
3.3 

1.1.3 /1.1.6 /1.2.2 /1.2.5 / 
1.3.1 / 1.3.2 /1.3.5/1.3.6 / 
1.3.7 /1.3.8 / 1.3.9 /1.3.10 / 
1.3.11 /1.3.12 / 1.3.13 / 
1.3.14 /1.6.2  
4.1.5 /4.1.14  

   

1.2.6 /1.2.8 /1.2.10 
4.1.7 /4.1.20 /4.1.22 /4.2.9 
5.2.2 /5.2.9 /5.2.12 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

กรอ. 55. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.1 4.1.13 /4.1.14 3.2.11  
4.1.8 /4.1.9 /4.1.11 /4.1.12 / 
4.1.16 /4.1.18 

กพร. 56. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร 

3.7 3.4.2 /3.4.3 /3.4.4 / 3.4.1 /3.4.5 /3.4.6 /3.5.3 

กนอ. 57. การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

- 1.3.3 
4.1.14 

3.2.8  
4.1.8 /4.1.16 

สกท. 58. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน 

- 2.1.4  
 

1.3.4 /1.6.9  
4.1.12  
5.2.8  

สมอ. 59. สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1.6 4.1.13  4.1.11 

16. สํานักนายกรัฐมนตรี นร 60. สํานักงานปลัดกระทรวง - - 3.1.1 /3.1.2  

 สงป. 61. สํานักงบประมาณ 1.2 1.1.2  4.1.4 

  สศช. 62. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

- 5.2.12  1.2.1 /1.3.3  
4.1.1  

 อพท. 63. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) 

- - 4.3.5 
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

 สกว. 64. สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วิจัย 

- - 1.2.2 /1.2.6 /1.3.13 /1.5.3 /1.6.4  
2.2.12  
3.2.10 /3.2.11 /3.3.2 /3.3.4 / 
3.3.5 /3.4.5  
4.1.17  
5.1.6 /5.1.12  /5.2.17   

17. องคกรพัฒนาเอกชน อพช. 65. องคกรพัฒนาเอกชน 
๑) สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
๒) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย 

- - 1.1.3 /1.1.5 /1.2.3 /1.2.12 / 
1.4.5 /1.6.5  
2.1.1 /2.1.7 /2.1.10 /2.1.13 / 
2.2.2 /2.2.7 /2.2.10 /2.2.11 / 
2.2.12  
3.1.1 /3.1.2 /3.4.3 /3.5.6 /3.5.7  
4.1.8 /4.1.10 /4.2.7 /4.3.3  
5.1.7 /5.2.11  
6.1.1 /6.1.2 /6.1.5 /6.2.1 /6.2.4 / 
6.2.5 /6.2.6 /6.2.7 /6.2.9  
 
 

18. ภาคเอกชน 
 
 

บมจ. 
รถไฟฟา
กรุงเทพ 

66. บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) 

1.7 - 1.1.1 /1.1.6 /1.4.2 /1.4.5 /1.4.6 / 
1.5.1  
2.1.9 /2.2.1  
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กระทรวง ตัวยอ หนวยงาน 

ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หลัก สนับสนุน 

 
 

บีทีเอส 67. บริษัท ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

1.7 - 3.5.4 /3.5.7 
4.1.4 /4.1.9 /4.1.11 /4.1.13 / 
4.1.18  
5.1.13  
6.1.5 /6.2.3 /6.2.5 /6.2.6  

ส.อ.ท. 68. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  1.7 - 

รวมทั้งสิ้น 
1๖ กระทรวง ๒ องคกร 

 ๖๘ หนวยงาน 
36 ตัวชี้วัด 

(10/8/7/4/2) 
222 แนวทางปฏิบัต ิ

(55/31/47/40/33/16) 

 
  หมายเหตุ : ดัดแปลงจากแผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.255๕–255๙  

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 

 
ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
(ระยะสิ้นสุดแผน)



3-1 
 

 

บทที่ ๓ 
 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 
สวนที่ ๑  หลักการและสาระสําคัญ 

การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนการกําหนดและสงเสริมนโยบาย 
ที่เอ้ือตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การตอยอดและสรางมูลคาเพิ่มแกฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรคและยั่งยืน รวมถึงการเตรียมความพรอมตอมาตรการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการคาและการลงทุน ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการบริโภคไปสูวิถีการบริโภค
อยางยั่งยืน และขยายผลผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการซ้ือสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหนวยงาน
ภาครัฐ ถือเปนผูบริโภครายใหญที่จะสามารถสรางแรงขับเคลื่อนใหภาคการผลิตมุงไปสูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และสนับสนุนใหเกิดการบริโภคที่ยั่งยืนได ยุทธศาสตรที่ ๑ จึงมีเปาประสงคและเปาหมาย ดังนี้ 

 

เปาประสงคหรือเปาหมายสูงสดุ เปาหมาย 
มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 

มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน 
 

 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด เพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลถึงความสําเร็จของ 
การดําเนินงานในการบรรลุตามเปาหมายและเปาประสงคของตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก 

๑.๑ สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) 
ในหนวยงานภาครัฐตองบประมาณแตละป 

๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 
๑.๓ จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอปของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
๑.๕ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
๑.๖ จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
๑.๗ จํานวนสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๑.๘ สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 
๑.๙ สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทาย 
๑.๑๐ อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติไวในแตละ
ยุทธศาสตร เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามสภาพปญหา
และสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและทิศทางการดําเนินการในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งสอดคลองและตอยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ ควรนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต
ยุทธศาสตร ๑ ประกอบดวย ๖ แผนงานสําคัญ ไดแก (๑) การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน (๒) การปรับฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (๓) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (๔) การจัดการ 
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การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  (๕) การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การจัดการ 
พลังงานหมุนเวียนอยางยั ่งยืน และ ๕๕ แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ จะตองดําเนินการ 
ในระยะเรงดวน จํานวน ๒๐ แนวทาง และระยะปานกลาง จํานวน ๓๕ แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและ
แนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงาน
ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับยุทธศาสตรที่ ๑ 
มีหนวยงานที่เก่ียวของ จาก ๑๒ กระทรวง ๒๗  กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ทั่วประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน ซึ่งสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบ  
ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓-๑.1 

ตารางที่ ๓-๑.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๑ 

แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
๑.๑การสงเสริมการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 
 
 
 

๑.๑ สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสนิคา 
และบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
(Green Procurement) ในหนวยงาน 
ภาครัฐตองบประมาณแตละป  

รอยละ  - กค (บก.) 
- ทส 
 

๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อ 
การจัดการสิ่งแวดลอม 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ.) 
- กค 
- นร (สงป.) 

๑.๒ การปรับฐานการผลิต 
ภาคเกษตรใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๑.๓ จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรอง 
มาตรฐาน  

แหง  - กษ (สศก./กวก.) 
- มท 

๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนอยางนอย
รอยละ ๕ ตอปของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

รอยละ  - กษ (สศก.) 

๑.๓ การปรับฐานการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมให 
เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม 

๑.๕ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการ 
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

แหง  - อก (สป.อก.) 

๑.๖ จํานวนสินคาและบริการทีไ่ดรับการ 
รับรองในระบบฉลากเขียวและฉลาก 
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

ชนิด/
ประเภท 

 - อก (สมอ.) 
- ทส 
- วท 

๑.๔ การจัดการ 
การทองเที่ยวอยางยั่งยนื 

๑.๗ จํานวนสินคาและบริการดานการ 
ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ชนิด/
ประเภท 

 - กก(กทท.) 
- ทส(คพ.) 
- ภาคเอกชน 

๑.๕ การพัฒนามาตรฐาน 
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๑.๘ สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสง 
สาธารณะ 

รอยละ  - คค(สนข.) 
 

๑.๖การจัดการพลังงาน 
หมุนเวียนอยางยั่งยนื 

๑.๙ สัดสวนการใชพลังงานหมนุเวียนตอ 
การใชพลังงานข้ันสุดทาย 

รอยละ  - พน (พพ.) 

๑.๑๐ อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity)  

ดัชน ี  - พน (พพ.) 
- อก 
- คค 

หมายเหตุ :           หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

            หมายถึง  เพ่ิมข้ึน       หมายถึง  ลดลง 
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สวนที่ ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2555–2559  
                   ระยะสิ้นสุดแผน 

 
                 ๒.๑ การติดตามประเมินการบรรลุตามเปาหมายในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมประกอบดวย  ๑๐ 
ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวกําหนดที่ใชในการวัดผลการบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทาง
การปฏิบัติ โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลที่เก่ียวของ ประกอบดวย ๑๐ กระทรวง ๑๐ กรมและ/หรือหนวยงาน และ
ภาคเอกชน ไดแก  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( กรมควบคุมมลพิษ ) 
๒) กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) 
๓) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงบประมาณ ) 
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)  
๕) กระทรวงมหาดไทย  
๖) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม ) 
๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๘) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ( กรมการทองเที่ยว ) 
๙) กระทรวงคมนาคม ( สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร )  
๑๐) กระทรวงพลังงาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ) 
 
ในการนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 

2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผนโดยประมวลผลขอมูลจากการตอบแบบรายงานของหนวยงานตางๆ ซึ่งสามารถสรุปผล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมได ดังตารางที่ ๓-๑.2 โดยมีผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ ๑ 
ดังรายละเอียดในตารางภาคผนวกที่ ๑-๑ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ ๓-1.2 สรุปผลการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 1 (ป 2555-2559) 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุผลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

๑.๑ สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการ 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) 
ในหนวยงานภาครัฐตองบประมาณแตละป  

 
 
คพ. 

 
บก. 

๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

 
สผ.,  

สป.กค., สงป. 

 
 

 
 

๑.๓ จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน   
กวก. 

 
 

สศก., มท. 
๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนอยางนอย 
รอยละ๕ตอปของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

   
สศก. 

๑.๕ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

 
สป.อก. 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุผลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

๑.๖ จํานวนสินคาและบริการทีไ่ดรับการรับรอง 
ในระบบฉลากเขียวและฉลากสิง่แวดลอมอ่ืนๆ 

 
อพช. 

 
คพ. 

 
วท. 

๑.๗ จํานวนสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 
ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 
คพ. ,กทท. 

  
ภาคเอกชน 

๑.๘ สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ   
สนข. 

 

๑.๙ สัดสวนการใชพลังงานหมนุเวียนตอ 
การใชพลังงานข้ันสุดทาย 

 
พพ. 

  

๑.๑๐ อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศ (Energy Elasticity)  

  
พพ. 

 
อก., คค. 

หมายเหต ุ :    ๑.           หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
                   ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายและทิศทางของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวได 
 

 1. ตัวชี้วัดที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด มีจํานวน 6 
ตัวชี้วัด ไดแก 

1) ตัวชี้วัดที่ 1.2  มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๑.๑ การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยสํานักงบประมาณไดดําเนินงานตามภารกิจ 
ในการจัดทํา “ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ” มีการกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไว ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวมีความสอดคลองตามเปาหมายของตัวชี้วัดแลวตั้งแตการติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) เนื่องจากยุทธศาสตร 
การจัดสรรงบประมาณเปนแนวทางการปฏิบัติดานการเงินและการคลังของประเทศที่จัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบแนวทาง 
ในการจัดสรรงบประมาณภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและในป พ.ศ.2558 มีการดําเนินการโดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภายใตคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดอนุมัติเงินกองทุนเพื่อฟนฟู ปรับปรุง ซอมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อป พ.ศ. 2554 นอกจากนั้น ในป พ.ศ.2559 กระทรวงการคลัง 
ไดมีการประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขของรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงานแบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle) ที่ไดรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต 

2) ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลอง
ตามแผนงานที่1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการ ดังนี้  

ป 2555 มีฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน(Q) และยังไมหมดอายุเทากับ 160,710 
แปลง 125,858 ราย และ 1,197,550 ไร ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555)  

ป 2556 มีฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q) และยังไมหมดอายุเทากับ 156,624 
แปลง 121,066 ราย และ 942,750 ไร ตามลําดับ(ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556) 

ป 2557 มีฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q) และยังไมหมดอายุเทากับ 157,249 
แปลง 118,709 ราย และ 993,764 ไร ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557) 
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ป 2558 มีฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q) และยังไมหมดอายุเทากับ 158,483 
แปลง 113,972 ราย และ 955,579 ไร ตามลําดับ(ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)  

ป 2559 มีฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q) และยังไมหมดอายุเทากับ 155,173 
แปลง 108,023 ราย และ 935,578 ไร ตามลําดับ และอยูในระหวางการตรวจอีก 15,349 แปลง เกษตรกร 13,828 ราย 
คิดเปนพื้นที่ 112,359 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)  

หมายเหตุ  จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในแตละป จะไมนับซ้ําของเดิม เน่ืองจากมีการประเมินเปนประจําทุกปและ
ชวงเวลาในการประเมิน ข้ึนอยูกับระยะเวลาของการปลูกพืชแตละชนิดท่ีแตกตางกันดวย  

 
จากขอมูลในขางตน พบวา กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของ

ตัวชี้วัดนี้ ตั้งแตป 2555-2556 โดยมีจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปพ.ศ.2554  
(ปฐาน) ซึ่งมีจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน 96,523 แปลง 767,898 ไรทั้งนี้ ภาครัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรทั้งรายเกาและรายใหมใหเขาสูระบบ Q  โดยจัดใหมีการฝกอบรมเกษตรกรอยางตอเนื่องใหมากข้ึน และตอง
สรางตลาดที่รองรับสินคาจากการผลิตดีที่เหมาะสมภายในประเทศ เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจวาจะมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได
อยางยั่งยืน และแตกตางไปจากการผลิตนอกระบบ Q  นอกจากนั้น ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางหนวยรับรองของกรม
วิชาการเกษตรที่สามารถตรวจประเมินแปลง ติดตามประเมินผล และถายทอดความรูดานเทคโนโลยีทางการเกษตรใหแก
เกษตรกรที่เขารวมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองเตรียมความพรอมของเกษตรกรตั้งแตการจะเขาสูระบบการตรวจ
รับรอง การไดรับการรับรอง การแกไขปญหาการผลิตพืช ไปจนถึงการจัดหาตลาดรองรับสินคาทั้งในและตางประเทศที่มีมูลคา
สูงกวาการผลิตนอก GAP หรือการผลิตปกติและผูบริโภคใหการยอมรับ 

3) ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินงานสอดคลองตามตัวชี้วัดนี้อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2555-2559 
และบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว ตั้งแตการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ.2555-2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) และมีการผลักดันใหสถานประกอบการไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับ (ระดับ 1-5) ใหเพิ่มมากข้ึน ซึ่งในป 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถดําเนินงาน
ตรวจสถานประกอบการเพื่อรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไดตามแผนที่กําหนดไว โดยมีจํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ 
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแลว 5,344 แหง ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2554 (ปฐาน) ซึ่งมีจํานวนสถานประกอบการ 
ที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ๘๔๒ แหง  นอกจากนั้น ยังมีจํานวนเครือขายความรวมมือในการปองกันและ 
มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 17 แหง ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีการใหสิทธิประโยชนที่ชัดเจนและ
ดึงดูดผูประกอบการใหเขารวมโครงการ ยกตัวอยางเชน การชวยเหลือเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการที่ตองใชเงินลงทุน 
ในการปรับปรุงสถานประกอบการ เปนตน 

4) ตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลาก
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ 1.3 การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงไดดําเนินการจนบรรลุผลตาม
เปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว ตั้งแตการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 
ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) และในการติดตามประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
รายงานผลการดําเนินงานวามีผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิ์ใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียว ณ ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 594 รุน 
25 กลุมผลิตภัณฑ และ 63 บริษัท/ผูผลิต จึงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2554 (ปฐาน) ซึ่งมีจํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 รวมทั้งสิ้น 507 รุน 25 กลุมผลิตภัณฑ และ 75 บริษัท/
ผูผลิต ทั้งนี้ ภาครัฐตองกําหนดใหการปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนหนาที่ตามกฎหมาย 
ที่ผูผลิตพึงปฏิบัติ โดยจะไดรับการสนับสนุนดวยมาตรการตางๆ จากรัฐ เพื่อควบคุมไมใหการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับ
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สิ่งแวดลอมมีตนทุนสูงกวาการผลิตตามปกติ และไมเพิ่มราคาจําหนายหรือเพิ่มภาระใหกับผูบริโภค รวมถึงควรเสริมดวย
การรณรงคและใหความรูเร่ืองการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

5) ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ จํานวนสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที ่๑.๔ การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยกรมการทองเที่ยวไดรายงานขอมูล
โรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในป 2555 ซึ่งมีจํานวน 275 แหง และเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เปนจํานวน 765 แหง  
ในป พ.ศ. 2559 ดังนั้น หนวยงานดังกลาวจึงดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว โดยเพิ่มข้ึน
จากป 2554 (ปฐาน) ซึ่งมีจํานวน 149 แหง  ทั้งนี้ เปนขอมูลจํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานการทองเที่ยวไทยของกรมการทองเที่ยว อาทิ แหลงทองเที่ยว ที่พักเพื่อการทองเที่ยว รานอาหาร รานขายของที่ระลึก 
หองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว และแพบริการเพื่อการทองเที่ยว เปนตน  โดยมาตรฐานการทองเที่ยวไทย จะมีเกณฑ
ตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิ การกําจัดขยะ  การบําบัดน้ําเสีย  การประหยัดพลังงานและน้ํา 
การลดการใชผลิตภัณฑที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

6) ตัวชี้วัดที่ ๑.9 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทาย ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๑.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอยางยั่งยืน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานไดดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว ตั้งแตการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) ซึ่งมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และสามารถบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดนี้ในทุกป โดยในป พ.ศ. 2559  มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน
ตอการใชพลังงานข้ันสุดทาย คิดเปนรอยละ 13.90  ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2554 (ปฐาน) ที่มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ
การใชพลังงานข้ันสุดทาย เพียงรอยละ 7.8  นอกจากนี้ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ยังมีการตั้งเปาหมาย
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายใหเพิ่มข้ึนอีกเปนรอยละ 30 ในระหวางป 2558-2579 
(แผน 21 ป) โดยแบงเปาหมายเปน 3 ประเภท ไดแก ไฟฟา รอยละ 4.27 ความรอน รอยละ 19.15 และ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ รอยละ 6.65 ซึ่งคาดวาเมื่อสิ้นสุดแผนในป 2579 จะสามารถลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลได 39,388 พันตัน
น้ํามันดิบ (ktoe) หรือปริมาณ CO2 ที่ลดลงได 140 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา เปนตน  ทั้งนี้ ภาครัฐตองสราง
ความเชื่อมโยงและประสานกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของทั้งหมด เพื่อปรับปรุงแนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
ไดแก การจัดโซนนิ่งในสวนของการผลิตไฟฟาจากชีวมวล  และการประกาศรับซ้ือไฟฟากําหนดอัตรารับซื้อไฟฟา 
ที่เหมาะสม  การสนับสนุนการลงทุนพลังงานแสงอาทิตยในระบบสัดสวนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับราคาน้ํามัน/เชื้อเพลิง
การเพิ่มสวนตางระหวางราคาของแกสโซฮอล E10 E20 และ E85 ใหจูงใจและสะทอนประสิทธิภาพการใชงาน เปนตน 

 
 2. ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบ มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 

๑) ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Green Procurement) ในหนวยงานภาครัฐตองบประมาณแตละป ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๑.๑ 
การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยกรมควบคุมมลพิษไดมีการดําเนินงานในป พ.ศ.2556-2559 มีการสงเสริมการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐภายใตแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ในระยะแรกป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔  มีสัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 60.98 และในระยะที่ 2 ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ คิดเปนรอยละ 39.22 
แตมิไดระบุขอมูลเปนรายปไว นอกจากนี้ การดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษไดพัฒนาระบบการรายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมผานระบบอินเตอรเนต และจัดสงรหัสสําหรับรายงานผลดังกลาวใหกับ 
ทุกหนวยงานเปาหมายในแผนจัดการฯ ซึ่งจะทําใหไดรับผลการรายงานที่เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนและสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง  

ในการนี้ จากการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ไดแก หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ จํานวน  ๗๕๐ 
หนวยงาน หรือ  รอยละ ๕๒ ของจํานวนหนวยงานทั้งหมดที่กรมควบคุมมลพิษขอความรวมมือในการรายงานผลฯ  
มีมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจํานวน ๑๘ รายการ ไดแก 1.กระดาษถายเอกสาร  
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2.งานพิมพทั่วไป 3.ผลิตภัณฑลบคําผิด 4.หลอดฟลูออเรสเซนต 5.เคร่ืองเรือนเหล็ก 6.กระดาษชําระ 7.แบตเตอร่ี 
ปฐมภูมิ 8.ปากกาไวทบอรด 9.เคร่ืองถายเอกสาร 10.เคร่ืองพิมพ 11.ตลับหมึก 12.สีทาอาคาร  13.ซองบรรจุภัณฑ  
14.กลองใสเอกสาร 15.บริการทําความสะอาด 16.บริการเชาเคร่ืองถายเอกสาร 17.บริการโรงแรม 18.สถานีบริการ
รถยนต มีมูลคาการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจํานวน  ๒๗๙.๕๘ ลานบาท และสามารถลด 
กาชเรือนกระจกได ๓๘.๔๕ ลานตัน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
ของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 1,915,236.38 ลานบาท1 ดังนั้น สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ในหนวยงานภาครัฐตองบประมาณ คิดเปนรอยละ 0.015 ของวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

ท่ีมา : 1 http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/b775d080412e5c67b926fd1db8f57785/ขอมูลการจัดซื้อ 

                จัดจาง จากระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน  
                2560) 

2) ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความ
สอดคลองตามแผนงานที ่๑.๕ การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม  มีการดําเนินการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล
ขอสนเทศและแบบจําลองเพื่อบูรณการพัฒนาขนสงและจราจร การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส 
ไดประมาณการสัดสวนการเดินทางหลัก โดยใชแบบจําลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ในการประเมิน
ทั้งกรณีที่ไมมีการดําเนินตามแผนงานระบบรถไฟฟา 10 เสนทาง (ไมรวมการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ) และกรณีที่
ดําเนินตามแผนงานระบบรถไฟฟา 10 เสนทาง (รวมการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ)  ดังตารางที่ ก. และ ข.  
ซึ่งในป 2555-2559  มีสัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะที่รวมการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ เทากับ 
รอยละ 51.98, 48.10, 47.68, 47.26 และรอยละ 46.84 ตามลําดับ ดังนั้น จะเห็นไดวาสัดสวนการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะลดลง จึงยังไมสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัด โดยลดลงจากป 2554 (ปฐาน) ซึ่งมีสัดสวน 
การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะคิดเปนรอยละ 53  นอกจากนี้ แบบจําลองยังสามารถพยากรณสัดสวนการเดินทาง
ดวยระบบสาธารณะทั้งสองกรณี ในอีก 5 ,10, 15 ,20 และ 25 ปขางหนา ซึ่งผลจากแบบจําลองในการพยากรณ พบวา 
สัดสวนการเดินทางดวยระบบสาธารณะ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทั้งสองกรณี  

 

ตาราง ก. การประมาณการสัดสวนการเดินทางหลัก (ไมรวมการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ*)  
กรณีที่ไมมีการดําเนินตามแผนงานระบบรถไฟฟา 10 เสนทาง 

ป 
พ.ศ. 

รวม 
สวนบุคคล  

(พันคน-เที่ยวตอ
วัน) 

สวนบุคคล 
(%) 

ขนสงสาธารณะ  
(พันคน-เที่ยวตอ

วัน) 

ขนสงสาธารณะ 
(%) 

2555 22,798 14,647 64.25 8,151 35.75 

2556 25,425 17,074 67.15 8,351 32.85 

2560 27,618 19,705 71.35 7,913 28.65 

2565 30,319 22,251 73.39 8,068 26.61 

2570 32,986 24,467 74.10 8,519 25.83 

2575 35,764 26,821 74.99 8,943 25.01 

2580 38,570 29,160 75.60 9,410 24.40 
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ตาราง ข. การประมาณการสดัสวนการเดินทางหลัก (รวมการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ*)  
กรณีที่ดําเนินตามแผนงานระบบรถไฟฟา 10 เสนทาง 

ป  
พ.ศ. 

รวม 
สวนบุคคล  

(พันคน-เที่ยวตอวัน) 
สวนบุคคล  

(%) 
ขนสงสาธารณะ  

(พันคน-เที่ยวตอวัน) 
ขนสงสาธารณะ  

(%) 

2555 30,503 4,64 48.01 15,856 51.98 

2556 32,895 17,074 51.90 15,822 48.10 

2560 35,669 19,110 53.58 16,559 46.42 

2565 39,987 21,272 53.20 18,715 46.80 

2570 43,411 23,410 53.93 20,001 46.0 

2575 6,937 25,550 54.43 21,387 45.57 

2580 50,531 27,780 54.98 22,751 45.02 

หมายเหตุ : * การเดินทางแบบรวมการเช่ือมตอ หมายถึง การเดินทางของการตอระบบขนสงสาธารณะแตละชวงบวกเขาไปดวยกัน 
เชน เดินทางออกจากบาน โดยรถประจําทางชวงแรกไปตอรถไฟฟา BTS และตอรถประจําทางชวงสุดทายเพ่ือไปยังจุดหมาย
ปลายทาง นับจํานวนการเดินทางเปน 3 เท่ียว 

ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศและแบบจําลอง               
        เพ่ือบูรณาการพัฒนาการขนสงและจราจร การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส (TDL)  

 

3) ตัวชี้วัดที่ ๑.10 อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity : 
EE)  ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๑.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอยางยั่งยืน โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดจัดทํารายงานอัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ พบวา  
ในป 2556 มีอัตราลดลงจากป 2555 จึงเปนการดําเนินงานที่บรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดแลวตั้งแต
การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) 
โดยขอมูลจากรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2556  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน1  ไดมีการนําเสนอ
ขอมูลการประเมินคาความยืดหยุนการใชพลังงาน (EE) ซึ่งเปนการวิเคราะหในชวง 20 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2536-
2555) กอนจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 พบวา คา EE ของประเทศไทยอยูที่ระดับ 0.97   
ซึ่งหมายถึง GDP เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 1.00 และจะทําใหการใชพลังงานของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 
รอยละ 0.97  โดยในชวง 10 ปแรก (พ.ศ.2536-2545)  การใชพลังงานยังไมมีประสิทธิภาพมาก คา EE จึงอยูที่ระดับ 
1.29  แตในชวงหลังประเทศไทยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานมากข้ึน เชน การสงเสริมการใช
เคร่ืองใชไฟฟาที่ติดฉลากประสิทธิภาพ เบอร ๕  การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และ
มาตรการประหยัดพลังงานตางๆ ฯลฯ  ทําใหชวง 10 ปหลัง (พ.ศ.2546-2555)2  ความยืดหยุนของการใชพลังงาน 
ในประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน ยกเวนในบางปที่มีคาความยืดหยุนของการใชพลังงานที่สูงกวาคาปกติ เชน ป 2554  
ที่เกิดเหตุการณน้ําทวมใหญของประเทศไทย และ ป 2557 ซึ่งเกิดวิกฤตการเมืองในประเทศไทย เปนตนโดยไตรมาสแรก
ของ ป 2559 คาความยืดหยุนของการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (EE : Energy Elasticity) ของ
ประเทศไทยอยูที่ 0.78  ซึ่งลดลงกวา ป 2558 ที่มีคาเทากับ 0.87  ดังนั้น จะเห็นไดวาคา EE ในป 2559 ยังมีคาที่ 
สูงกวาป 2555  (ปที่เร่ิมประกาศใชแผนจัดการฯ)  ซึ่งมีคา EE เทากับ 0.76 จึงยังไมสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัด  
แตมีแนวโนมที่จะมีคาที่ลดลงไดในอนาคต 
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ท่ีมา :  1 http://www.eppo.go.th/info/cd-2013/content/Chapter7%20Energy%20 and%20Economics/  

           Energy%20and%20Economics.pdf (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560) 
   2 http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_19/ (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560) 

 
 ๓. ตัวชี้วัดที่ยังไมมีการรายงานขอมูลจากหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดที่๑.๔  พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ๕ตอปของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พบวา 
ตั้งแตการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555 จนถึงระยะสิ้นสุดแผนยังไมมีการรายงานขอมูล
สนับสนุนในการติดตามประเมินผลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนหนวยงานเจาของขอมูลดังกลาว  
จึงไมสามารถประเมินผลการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได 
 
 
 ๒.๒ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

 ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ 
แผนงาน และ ๕๕ แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งแบงเปนระยะเรงดวน ๒๐ แนวทาง และระยะปานกลาง 3๕ แนวทาง 
ดังตารางที่ ๓-1.3 

ตารางที่ ๓-1.3  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 

๑.๑ การสงเสริมการบริโภคที่ยัง่ยืน ๒ ๔ 6 

๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๖ ๖ 12 

๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๓ ๑๑ 14 

๑.๔ การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื ๓ ๕ 8 

๑.๕ การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๒ ๑ 3 

๑.๖ การจัดการพลังงานหมุนเวยีนอยางยั่งยืน ๔ ๘ 12 

รวม ๒๐ ๓๕ ๕๕ 
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สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซึ่งตองรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๑๑ กระทรวง ๒๐ กรมและ/หรือหนวยงานรวมทั้งสถาบันการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และภาคเอกชน  ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกกรมทรัพยากรธรณี ) 

๒) กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) 
๓) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาตสิํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 
4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 
๖) กระทรวงพาณิชย 
๗) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
๘) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๙) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๑๐) กระทรวงคมนาคม ( สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร )  
๑๑) กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 
๑๒) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ( หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 
๑๓) บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
๑๔) บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน รวม
ทั้งสิ้น ๑๒ กระทรวง ๑๓ กรมและ/หรือหนวยงานรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน
ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ) 

๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) 
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร) 
๔) กระทรวงการคลัง 
๕) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๖) กระทรวงพาณิชย 
๗) กระทรวงมหาดไทย 
๘) กระทรวงพลังงาน( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ) 
9) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
๑๐) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๑๑) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 
๑๒) กระทรวงคมนาคม 
๑๓) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 

จากการพิจารณาและประมวลผลขอมูลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๑ สามารถสรุปผลได ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-๑.4 โดยมีผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่๑รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่ ๑-๒ ซึ่งหนวยงานที่
รับผิดชอบมีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
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ตารางที่ 3-๑.4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที ่1 (ป 2555-2559) 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินการแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

๑.๑ การสงเสริมการบริโภคที่ยัง่ยืน ระยะเรงดวน 

1.1.1, 1.1.2 - 

ระยะปานกลาง 

1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 - 

๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตร
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

ระยะเรงดวน 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,  
1.2.4, 1.2.5,1.2.6 

- 

ระยะปานกลาง 

1.2.11,1.2.12 
 

1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 
 

๑.๓ การปรับฐานการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

ระยะเรงดวน 

1.3.1,1.3.2,1.3.3 - 

ระยะปานกลาง 
1.3.4,1.3.5,1.3.6, 

1.3.7,1.3.10,1.3.13 
1.3.8, 1.3.9, 

1.3.11,1.3.12,1.3.14 
๑.๔ การจัดการการทองเที่ยว 
อยางยั่งยืน 

ระยะเรงดวน 
1.4.1,1.4.2, 1.4.3 - 

ระยะปานกลาง 
1.4.4, 1.4.5,1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 - 

๑.๕ การพัฒนามาตรฐาน 
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ระยะเรงดวน 
1.5.1, 1.5.2 - 

ระยะปานกลาง 

1.5.3 - 
๑.๖ การจัดการพลังงานหมุนเวยีน

อยางยั่งยืน 
ระยะเรงดวน 

1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 - 
ระยะปานกลาง 

1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 
1.6.8,1.6.9,1.6.10, 1.6.11,1.6.12 

- 

ระยะเรงดวน 20 - 

ระยะปานกลาง 26 9 

รวม 46 9 

หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูลหมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได 
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 สรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม พบวา หนวยงานที่เก่ียวของสวนใหญ ทั้งหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และหนวยงานสนับสนุน
สามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด จํานวน 7 ตัวชี้วัด และมี 2 ตัวชี้วัด 
ที่หนวยงานยังอยูในระหวางการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว  แตเนื่องจาก
การรายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ยังขาดความตอเนื่อง ครบถวน และ/หรือขาดความสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดดังกลาว รวมทั้งมี ๑ ตัวชี้วัดที่ยังไมมีการรายงานขอมูลจากหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลดังกลาว จึงไมสามารถ
ประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานตามแผนงานและ 
แนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลางแลว จํานวน ๔6 แนวทาง (ระยะเรงดวน 20 แนวทาง และระยะ 
ปานกลาง ๒6 แนวทาง) โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่
หนวยงานดังกลาวรับผิดชอบแตยังมีแนวทางการปฏิบัติที่ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน 
จํานวน 9 แนวทาง (ระยะปานกลาง) เนื่องจากยังไมมีการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ และ/
หรือขอมูลที่รายงานยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติ ทําให
ขาดขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว 

 
 

2.3 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  

1) การสงเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน 
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยเปนประเทศผูนําดานเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน อยางไรก็ตาม 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเปนพื้นฐาน สงผลใหมีการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติมากข้ึน ทําใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในปจจุบันมีปริมาณลดลง การผลิตและการบริโภคที่มากข้ึนกอใหเกิด
ปญหาตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งชีวิตและความเปนอยูของประชาชน สําหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก 
มีการผลักดันแนวคิด เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 1 มาปรับเปลี่ยนการผลิตและการบริโภคของโลกที่เปนอยู 
ในปจจุบัน ใหเปนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการปองกันมลพิษที่จะเกิดข้ึนให
ลดนอยลง และมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพแทนที่การแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่ปลายเหตุหรือ 
เมื่อเกิดปญหามลพิษสูสิ่งแวดลอมแลวดังเชนในอดีต กรมควบคุมมลพิษ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษาคัดเลือกและกําหนดหลักเกณฑของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐมีการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และทําใหกลไกในตลาดสีเขียวของประเทศไทย 
มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน รวมทั้งสามารถลดปญหามลพิษและการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหผูผลิตและผูบริโภค 
มีสวนรวม 

กรมควบคุมมลพิษ  ไดดําเนินงานโครงการดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทําชุดคูมือการจัดซื้อ 
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 และแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหแกผูที่ทําหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป สามารถคนหา
รายการสินคา 18 ประเภท และบริการ 5 ประเภท จากระบบฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งผลการดําเนินงานภายใต
โครงการสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในชวงปงบประมาณ 2558–2559 ไดแก การจัด
ฝกอบรมและดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมของภาครัฐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารางแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564  
เพื่อจัดทําประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ภายใตรางแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางดังกลาว และจัดสัมมนา 
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การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  สําหรับองคกรภาคเอกชน การประกาศเกณฑขอกําหนด
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การข้ึนทะเบียนสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนตน 

ท่ีมา :  1 http://ptech.pcd.go.th/gp/ (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560) 
                 

2) การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.1) ฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ปจจุบันผูบริโภคในประเทศไทยมีความหวงใยตอสุขภาพมากข้ึน และสนใจถึงแหลงที่มาของ

สินคาเกษตรและอาหาร รวมถึงอันตรายตอสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขอนามัยหรือปนเปอนเชื้อโรคและ
สารพิษ ในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ ไดมีการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปน 
ขอกีดกันทางการคาอยางเขมงวด ดังนั้นความปลอดภัยทางดานอาหารจึงเปนเร่ืองสําคัญที่รัฐจําเปนตองเขามากํากับดูแล
อยางใกลชิด  กระทรวงเกษตรและสหกรณ1 ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน เพื่อผลิตสินคา
เกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว ใหไดคุณภาพมาตรฐาน ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practice : GAP) สําหรับมาตรฐานดานปศุสัตว ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว สินคาที่เนน ไดแก ไกเนื้อ ไกไข และสุกร  
ซ่ึงการผลิตปศุสัตวสวนใหญมีระบบการเลี้ยงและการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยูแลว โดยเฉพาะเกษตรกร 
ที่มีการเลี้ยงแบบพันธะสัญญาที่ตองไดรับมาตรฐานการเลี้ยงเพื่อสงผลผลิตใหแกคูสัญญาที่มีโรงคัดบรรจุ (ไขไก) และ
โรงงานแปรรูปที่มีมาตรฐานตอไป สวนมาตรฐานดานประมง ดําเนินการโดยกรมประมงโดยการเลี้ยงกุงทะเลมีระบบการ
ควบคุมที่เขมงวดและเปนระบบ ซึ่งเกษตรกรที่ตองการสงกุงใหผูรวบรวมผลผลิตที่ไดมาตรฐานจะตองไดรับรองมาตรฐาน
ฟารมกอน และการปลอยกุงตองมีใบรับรองลูกกุงจากโรงเพาะฟก อีกทั้งเมื่อจับจะตองมีใบอนุญาตจับสัตวน้ํา และตรวจ
สารตกคางในผลผลิตกอนจับ ในขณะที่ผูรวบรวมผลผลิตและแปรรูปเบื้องตนจะตองได รับมาตรฐาน (Good 
Manufacturing Practice : GMP) เพื่อรวบรวมกุงสงโรงงานแปรรูปสงออก เพื่อการตรวจสอบยอนกลับไดในกรณีเกิด
ปญหาข้ึน  

  สวนมาตรฐานดานพืช ไดดําเนินการรับรองฟารมมาตรฐาน (GAP) ของเกษตรกร ไดแก ขาว 
ผัก/ผลไมโดยสวนใหญเกษตรกรทราบขาวจากเจาหนาที่สงเสริมและเพื่อนบาน ซึ่งสาเหตุที่เขารวมโครงการเนื่องจาก 
มีตลาดรองรับ/ใชใบรับรองในการขายผลผลิต เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพสินคา สวนปจจัยสําคัญที่จะทําให
เกษตรกรดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ การสงเสริมของเจาหนาที่ และมีตลาดรองรับผลผลิตคุณภาพที่แนนอน ทั้งโรงสีขาว
คุณภาพ โรงคัด/บรรจุ โรงแปรรูป และโมเดิรนเทรด ซึ่งทําใหระบบการผลิตสินคามีคุณภาพตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา โดยมีหนวยงานที่ดําเนินการดานพืช ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว และกรม 
สงเสริมสหกรณ ที่รับผิดชอบตั้งแตการสงเสริม การอบรมถายทอดความรู การตรวจรับรองมาตรฐานฟารม และการตรวจ
โรงคัดบรรจุแปรรูป เปนตนปจจุบันมีจํานวนรายและขนาดพื้นที่ทีเ่ขาสูระบบงานรับรองแหลงผลิตพืช2  ซึ่งไดรับการรับรอง
ทั้งหมด จํานวน 125,556 ราย 173,370 แปลง 5,206,542.25 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560) ทั้งนี้  
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ควรมีความเขมงวดมากข้ึน เพื่อสรางกําลังใจใหแกผูผลิตที่ตองมีข้ันตอนการผลิต 
ที่เพิ่มข้ึนและภาระคาใชจายที่สูงข้ึน อยางไรก็ตามควรมีการประชาสัมพันธสินคาคุณภาพ (สัญลักษณ Q) อยางตอเนื่อง 
เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาสินคาที่ผานการรับรองมาตรฐานสามารถบริโภคไดอยางปลอดภัยและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

ท่ีมา :   1 http://ewt.prd.go.th/ewt/prsurin/ewt_news.php?nid=5498&filename=index 

           (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560) 
 2 http://gap.doa.go.th/ (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560) 
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2.2) การเกษตรกรรมยั่งยืน 
ทิศทางเกษตรกรรมภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) 1 ซึ่งเปนทิศทางหลักยังคงเปนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่ตอบสนองกับความตองการของตลาดและ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตรโดยมีเปาหมายใหเศรษฐกิจภาคการเกษตรขยายตัวปละ 3% เพิ่มรายไดเงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรของเกษตรกรเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน ในป 2564โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู
เปาหมายดังกลาว ไดแกการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ โดยสงเสริมรูปแบบการ
ลงทุนแบบความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) สนับสนุนเกษตรพันธสัญญาที่เปนธรรม สงเสริมการโซนนิ่ง เกษตร
แปลงใหญและเกษตรกรรมแมนยําสูง บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให
สอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปสรางมูลคาและความตองการของผูบริโภค
ในตลาด พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบตอสินคาเกษตร ไดแก ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา การจัดตั้ง
กองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสรางระบบเตือนภัยทางการเกษตรลวงหนา และสงเสริมการลงทุนดาน
การเกษตรกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนแหลงผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสรางมูลคาและโอกาสในดานการตลาดจากการ
สงออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 

สําหรับการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนยังคงเปนเกษตรกรรมกระแสรอง 
ทั้งนี้ มีการตั้งเปาหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใตรูปแบบตางๆ เชน เกษตรผสมสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย 
เกษตรทฤษฎีใหม ใหมีพื้นที่เพิ่มเปน 5,000,000 ไรหรือประมาณ 3.3 % ของพื้นที่การเกษตรของประเทศ ในป 2564 
ทั้งนี้ ปจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-25642 เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2560 ซึ่งเปนแผนฉบับที่ 2 หลังจากที่แผน 1 สิ้นสุดไปตั้งแตป 2554 โดยในแผนใหมนี้ ตั้งวิสัยทัศนให 
"ประเทศไทยเปนผูนําในระดับภูมิภาคดานการผลิต การบริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรียที่มีความยั่งยืน
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล" โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรียใหเปน 600,000 ไรในป 2564 และ 
มีเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียไมนอยกวา 30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดสวนตลาดในประเทศ-ตลาดสงออกเปน 40:60 
และยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มข้ึน (ขอมูลปลาสุดของป 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรียเพียง 
273,881 ไร และมีเกษตรกรเพียง 10,557 ราย)  ซึ่งตองนับวา แผนยุทธศาสตรนี้มีเปาในการขยายเกษตรอินทรีย
มากกวาเทาตัวในอีก 5 ปขางหนา 

ท่ีมา :   1 http://www.biothai.net/node/30498 (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560) 
               2 http://www.greennet.or.th/news/1907 (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560) 

 
3) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.1) อุตสาหกรรมสีเขียว 
กระทรวงอุตสาหกรรม1  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได

กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคมโดยดําเนินการในเชิงรุกมุงเนนในการสงเสริมและ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อใหเปนรูปธรรมจึงไดเร่ิมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
(GreenIndustry) ข้ึนเพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมในดานนโยบายใหมีการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สังคมอันจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณที่ดีนาเชื่อถือและประชาชนไววางใจและเกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียว
ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศ (GreenGDP) มีมูลคาสูงข้ึนดวยและมุงหวังใหภาคอุตสาหกรรมสามารถ
อยูรวมกันกับสังคมชุมชนและประชาชนอยางยั่งยืนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดผนึกกําลังกับทุกหนวยงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมรวมถึงสถาบันเครือขายสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศสงเสริมใหสถาน
ประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูการเปน
“อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งตองการใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคลองกับศักยภาพ
และความเปนไปไดของระบบนิเวศรวมทั้งความผาสุกของสังคมตัวอยางเชนการอนุรักษพลังงานในกระบวนการผลิตการใช
ทรัพยากรใหคุมคาโดยใชหลัก 3Rs และ CleanTechnology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (GreenProductivity) 

การออกแบบผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม (EcoDesign–EcoProduct) การใหการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียว (Green Label 

http://www.biothai.net/node/30498
http://www.greennet.or.th/news/1907
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หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCI-LCA) การลดมลพิษและการลดการปลอย 
กาซเรือนกระจก เปนตน ซึ่งโครงการตางๆเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานเชิงรุกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการสามารถเขารวมได เพื่อพัฒนาใหการประกอบกิจการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากยิ่งข้ึน 

ปจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2564  ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัดที่กระทรวงอุตสาหกรรมตองดําเนินการคือ กําหนดใหผูเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวผานเกณฑระดับ 4 
และระดับ 5 เพิ่มข้ึน โดยจัดทํา ราง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เร่ือง การข้ึนทะเบียนหนวยตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียว (นิติบุคคล) พ.ศ. .... เพื่อใหกระบวนการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถดําเนินไดอยาง 
คลองตัว เปนกลางและตรวจสอบไดจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผูตรวจประเมิน/หัวหนาผูตรวจ
ประเมิน (บุคคลธรรมดา)ภายใตหนวยตรวจประเมิน (นิติบุคคล) เพื่อเปนทางเลือกซึ่งผูประกอบการที่ตองการขอการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (กรณีไมมีใบรับรอง)  ระดับ 4  และระดับ 5 สามารถใชบริการได  นอกจากนั้น  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม3 ยังมีโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับและเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรม 
สีเขียว ซึ่งมอบหมายใหสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอดําเนินการ เพื่อตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 
(Green System) – 5 (Green Network) ในปงบประมาณ 2560 ตอไป  

ท่ีมา :  1 http://greenindustry.diw.go.th/ (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560) 
               

 

3.2) ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
“ฉลากสิ่งแวดลอม”1 เปนกลไกการสื่อสารและบงบอกความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ

ผลิตภัณฑใหแกผูบริโภครับทราบ เปนฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑคุณภาพที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑ
ที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน เปนขอมูลที่ทําใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม และสามารถเลือกซื้อ
สินคาและบริการที่ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผูผลิตก็จะไดรับ
ผลประโยชนในแงกําไร จากการลดตนทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสียในการผลิตสินคาหรือใหบริการ 
โดยฉลากสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO  สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 (ISO14024) เปนฉลากที่บงบอกความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ซึ่งจะมอบใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดโดยองคกรอิสระที่ไมมีสวนไดสวนเสีย (Third party) โดย 
จะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบใชวิธีพิจารณาแบบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Consideration) ในประเทศไทย 
มีการออกฉลากประเภทที่ 1 ซึ่งรูจักกันดีในนาม “ฉลากเขียว” ซึ่งปจจุบันมีการออกขอกําหนดผลิตภัณฑกวา 39 ชนิด
ทั้งนี้ “ฉลากเขียว”เปนกลไกหลักที่จะสงเสริมใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตยังคงประสบ
ปญหาดานความหลากหลายของสินคาและบริการที่ผานการรับรองซึ่งยังมีอยูไมมากในตลาด มีกระบวนการดําเนินงาน 
ที่ซับซอนและใชเวลานาน 

ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 2 (ISO14021) เปนฉลากที่ผูผลิต ผูจัดจําหนายหรือผูสงออก 
จะเปนผูบงบอกความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือแสดงคาทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตนเอง (Self-declared 
Environmental Claims)  ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของขอความ หรือสัญลักษณ รูปภาพ เชน การใชพลังงานอยางประหยัด 
การนํากลับมาใชใหม เปนตน โดยฉลากนี้ จะไมมีองคกรกลางในการดูแล แตทางผูผลิตจะตองสามารถหาหลักฐานมาแสดง
เมื่อมีคนสอบถาม ดังนั้น ฉลากประเภทนี้ผูผลิตสามารถทําการศึกษาหรือประเมินผลไดดวยตนเอง 

ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 3 (ISO14025) เปนฉลากที่บงบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการแสดงขอมูลสิ่งแวดลอมโดยรวม (Environmental information) โดยการใชเคร่ืองมือ 
การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดลอม (Life Cycle Assessment) เขามาประเมินตามมาตรฐาน  
ISO14040 โดยฉลากนี้ จะมีหนวยงานอิสระ หรือองคกรกลางในการทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะ
ลงประกาศใหกับผลิตภัณฑนั้นๆ ตอไป 
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ปจจุบันสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดพัฒนาชองทางออนไลน "ECOPRO Thailand" ในการเขาถึง
สินคาหรือผลิตภัณฑ และบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีอยูในประเทศไทยโดยใหความสําคัญแกสินคาที่ติดฉลาก
สิ่งแวดลอมทุกประเภทที่มีองคกรและกลไกการรับรองที่ชัดเจนนาเชื่อถือ เชน ฉลากเขียว ฉลากลดคารบอน ฉลากเบอร 5 
ฉลากลดคารบอนฟุตพรินท ฉลากประสิทธิภาพสูงและอ่ืนๆ  ซึ่งผูซื้อและผูจางบริการจะไดรับทราบขอมูลคุณสมบัติของ
สินคาและบริการที่ตองการนั้นวา มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่แตกตางไปจากสินคาทั่วไปประเภทเดียวกันอยางไร 
และสามารถติดตอสั่งซื้อหรือวาจางกับผูผลิตและผูใหบริการไดโดยตรงทั้งนี้ สถาบันสิ่งแวดลอมไทยมีการดําเนินการ 
ข้ึนทะเบียนฉลากลดคารบอน2 ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตั้งแตป 2552 เปนตนมา มีผลิตภัณฑที่เขารวม
โครงการทั้งสิ้น จํานวน 203 ผลิตภัณฑจาก 47 บริษัท(ขอมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559) และมีขอมูลจํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิ์ใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียว3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 597 รุน 25 กลุมผลิตภัณฑ
และ 59 บริษัท/ผูผลิต 

ท่ีมา :  1 http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2016/05/ebook_Envo_04 

           (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 
               2 http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist/1610-carbon-namelist.pdf 

           (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 
3 http://www.ecoprothailand.com/thai/about_us.php (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 

 
4) การจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 1 ในฐานะที่เปนองคกรหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวของ
ประเทศ จึงไดตระหนักถึงปญหานี้เปนอยางดี จึงไดจัดทําโครงการและแผนงานเพื่อใหทุกภาคสวนทั้งผูประกอบการ 
นักทองเที่ยว รวมถึงชุมชนทองถ่ินเขามารวมกันสงเสริมสรางจิตสํานึก รวมถึงการปฏิบัติในการลดปญหาตอสิ่งแวดลอม 
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมกับโครงการที่เรียกวา แนวคิด 7 Greens (GreenHearts, Green Logistics, Green 
Attractions, Green Communities, Green Activities, Green Services, Green Plus) ซ่ึงเปนองคประกอบของการ
พัฒนาสินคาและและบริการดานการทองเที่ยวที่ลําคัญกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดําเนินโครงการ “การบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเภทโรงแรม (Green Hotel)”2 เพื่อสงเสริมศักยภาพโรงแรมใหมีการใชทรัพยากร พลังงาน
อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากข้ึนปจจุบันมีโรงแรมที่ไดมาตรฐานGreen Hotel แลว จํานวน 99 แหงทั่วประเทศ 

สวนมูลนิธิใบไมเขียวไดดําเนินโครงการใบไมเขียว3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยอยูในความดูแลของคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งมีโรงแรมใบไมเขียวแลว จํานวน 385 แหงทั่วประเทศที่ไดรับเกียรติบัตรแหงความสําเร็จ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวอันจะเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา การรวมมือกันยกระดับการจัดมาตรฐานดานการรักษา
สิ่งแวดลอมของทุกองคกรที่เก่ียวของ จะนําพาใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ 
และเปนที่ยอมรับในศักยภาพของการดําเนินงานอยางแทจริงนอกจากนั้นโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อ 
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ4 ยังมีการข้ึนทะเบียนสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมประเภทโรงแรมจํานวน 356 แหงทั่วประเทศแลวเชนกัน 

ท่ีมา :   1 http://7greens.tourismthailand.org/th/main (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 
              2 http://scpdatacenter.deqp.go.th/search.php?f=1 (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 

3 http://www.greenleafthai.org/th/green_standard/ (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 
               4 http://gp.pcd.go.th/cat-3-ssl#A1 (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2560) 

 
 
 

http://7greens.tourismthailand.org/th/main
http://scpdatacenter.deqp.go.th/search.php?f=1
http://www.greenleafthai.org/th/green_standard/
http://gp.pcd.go.th/cat-3-ssl#A1
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5) การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ในการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคมรายงานวา ในป 2558 ประเทศไทยมีการขนสงสินคาภายในประเทศ ประมาณ 596,552 
พันตัน ซ่ึงประกอบดวย การขนสงทางถนน 482,358 พันตัน การขนสงทางรถไฟ 11,356 พันตัน การขนสงทางน้ํา 
ในประเทศ 50,907  พันตัน การขนสงทางน้ําชายฝงทะเล 51,872 พันตัน และการขนสงทางอากาศ 59 พันตัน 
นอกจากนั้น ยังมีการขนสงผูโดยสารภายในประเทศ 617,458 พันคน ซึ่งประกอบดวย รถโดยสารขนสงมวลชนกรุงเทพ 
324,747 พันคน รถโดยสาร บริษัท ขนสง จํากัด 7,781 พันคนรถไฟ 35,127 พันคนรถไฟฟาใตดิน 95,019 พันคนรถไฟฟา
แอรพอรต เรล ลิงก 19,307 พันคนทางน้ํา 104,101 พันคนและทางอากาศ 31,376 พันคน  ปจจุบันในป 2559 การขนสง
สินคาทางรถไฟขยายตัวรอยละ 4.36 ผูโดยสารทางรถไฟหดตัวรอยละ 4.26 สวนผูโดยสารรถไฟฟาใตดินขยายตัวรอยละ 8.66 
เมื่อเทียบกับปกอน  ทั้งนี้ แนวโนมป 2560 คาดวา การขนสงสินคาทางรถไฟจะขยายตัว รอยละ 2-4 ผูโดยสารทางรถไฟ 
จะหดตัวรอยละ 3-4 สวนผูโดยสารรถไฟฟาใตดินจะขยายตัว รอยละ 2-4 

ในการนี้ เมื่อเทียบกับจํานวนรถจดทะเบียนสะสมกับจํานวนประชากรในป 2559 พบวา มีอัตราสวนประมาณ 
1 : 2 และเมื่อเทียบจํานวนรถจดทะเบียนสะสมกับจํานวนหลังคาเรือน พบวา มีอัตราสวนประมาณ 2 : 1 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
จํานวนรถจดทะเบียนสะสมจําแนกตามอายุรถ พบวา อายุรถที่มีจํานวนรถมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุรถ 11-15 ป มีรถ 
คิดเปนรอยละ 13.23  (มีรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 58.10) อายุรถ 3 ป มีรถคิดเปนรอยละ 9.52 (มีรถจักรยานยนต  
คิดเปนรอยละ 60.45)  และ อายุรถ 2 ป มีรถคิดเปนรอยละ 9.27 (มีรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 58.28) อยางไรก็ตาม 
พบวา มีรถจดทะเบียนใหมประมาณ 2.79 ลานคัน ปรับเพิ่มข้ึนจากป 2558 คิดเปนรอยละ 4.02 โดยในชวง 10 ปที่ผานมา  
(ป 2550-2559) ถาเปนชวงปกติจะมีการจดทะเบียนวันละประมาณ 6,100-7,600 คัน ในจํานวนนี้เปนรถจักรยานยนต
ประมาณ 4,400-5,400 คัน รถยนตนั่งประมาณ 890-1,500 คัน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (Pick up) ประมาณ 560-850 คัน 
ยกเวนชวงนโยบายรถคันแรกทีอ่าจสงผลใหตั้งแตเดือนตุลาคม 2554-ปจจุบัน มีรถจดทะเบียนตอวันเพิ่มข้ึน คือ ภาพรวมประมาณ 
8,400-9,900 คัน/วัน ในจํานวนนีเ้ปนรถจักรยานยนตประมาณ 5,800-6,100 คัน และรถยนตนั่งประมาณ 1,500-2,600 คัน 

ท่ีมา :  http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/np/index.asp (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2560) 

 
 6) การจัดการพลังงานหมุนเวียนอยางย่ังยืน 

ในชวงพ.ศ. ๒๕๕0-๒๕๕๘ ประเทศไทยมีแนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียนสูงข้ึน ซึ่งสวนใหญเปน 
การใชพลังงานไฟฟาที่ไดจากพลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ และแสงอาทิตย ในขณะที่สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ
การใชพลังงานข้ันสุดทายของไทยมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.63 ตอป โดยในพ.ศ. 2558 มีปริมาณการใชพลังงาน
หมุนเวียน 14,037 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ซึ่งลดลงจากพ.ศ. 2557 โดยคิดเปนสัดสวนตอการใชพลังงานทั้งหมด 
เทากับ 16.5 ของการใชพลังงานทั้งหมด เนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพิ่มสูงข้ึน และปริมาณวัตถุดิบจากการเกษตรที่นํามาผลิตพลังงานหมุนเวียนบางประเภทลดลงจาก
ปญหาภัยแลง สงผลใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวม  
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการใชพลังงานจากดัชนีความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) ตั้งแต พ.ศ.
2550-2558 พบวา การใชพลังงานเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ๑ หนวยของประเทศไทย มีแนวโนม
คอนขางคงที่ อยางไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเทากับ 8.96 
พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาท ซึ่งลดลงจาก 8.99 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาท ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แสดงถึงการใชพลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนนอกจากนี้ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพยังพิจารณาถึงคา
ความยืดหยุนของการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity : EE) ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2548–
2558) ที่ผานมา ความยืดหยุนของการใชพลังงานในประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน โดยมีคาความยืดหยุนของการใช
พลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2558 อยูที่ 0.87 ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2548  
ที่มีคาเทากับ 0.52 อันเปนผลจากประเทศไทยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานมากข้ึน เชน การสงเสริมการใช
เคร่ืองใชไฟฟาที่ติดฉลากประสิทธิภาพเบอร 5 และมาตรการประหยัดพลังงานตางๆ เปนตน 
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จะเห็นไดวา อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity: EE) และความ
เขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) มีแนวโนมลดลง ซึ่งแสดงถึงการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ในขณะที่แนวโนมความตองการใชพลังงานในประเทศยังคงเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
ภาคขนสง ทําใหยังตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนมูลคาสูงเพื่อตอบสนองความตองการใชพลังงาน 
ในภาคเศรษฐกิจตางๆ อีกทั้งประเทศไทยยังมีปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานในปริมาณสูง 
อยางไรก็ตาม แนวโนมการใชพลังงานเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ พบวามีทิศทางการใชพลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 101-116)   

 
ดังนั้น ในภาพรวมของยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงเนน

การกําหนดและสงเสริมนโยบายที่เอ้ือตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การตอยอด
และสรางมูลคาเพิ่มแกฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรคและยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพรอมตอมาตรการการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ เชื่อมโยงกับการคาและการลงทุน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อให 
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตรที่ 1 
ประกอบดวย ดานการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การคมนาคมขนสง และพลังงาน มีแนวโนมในการขยายตัวมากข้ึนอีก
ในทุกๆ ดาน  ซึ่งสงผลใหมีการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเกษตร และอุตสาหกรรม  ทําให 
มีการปลดปลอยของเสียจากภาคการผลิตมาสูสิ่งแวดลอมมากข้ึน และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนี้ ยังอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญและมุงมั่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตและพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยอาศัยความรวมมืออยางบูรณาการจากทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนของประเทศตอไป 

อยางไรก็ตาม สวนใหญหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนไดดําเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัด 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค 
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให กับประชาชน   
ซึ่งมีทั้งหนวยงานที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได และหนวยงานที่อยูในระหวาง 
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดรวมทั้งหนวยงานเจาของขอมูลที่ยังไมมี 
การรายงานขอมูลตัวชี้วัด นอกจากนั้น หนวยงานดังกลาวยังสามารถดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
ที่กําหนดไว โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติตามรายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ 
และมีหนวยงานเพียงบางสวนที่ยังไมมีการรายงานขอมูลดังกลาว ดังนั้น หากภาคีเครือขายของหนวยงานที่เก่ียวของให 
ความรวมมือในการดําเนินงานดานการปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางเขมแข็งมากยิ่งข้ึนในแผนฉบับตอไป ยอมสงผลในภาพรวมตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรม
การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน 
ในอนาคต 
 

 
 
 
 

 



๓-๑๙ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 
สวนที่ ๑      หลักการและสาระสําคัญ 

 
การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหภาคีเครือขาย

เขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี และการพัฒนาองคความรูและ
การสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่และแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคา รวมทั้งฟนฟูบูรณะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟนคืนสภาพไดใหมีศักยภาพเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต และสงวนรักษาและ
ใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถฟนคืนสภาพไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ทรัพยากรทุกประเภท
ตองมีแผนการใชแบบยั่งยืน (Sustainable Utilization) ซ่ึงตองวางแผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พรอมทั้ง
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใชใหเหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเก่ียวเพื่อการใช ชวงเวลาที่จะนําไปใช 
และการกําจัด/บําบัดของเสียและมลพิษใหหมดไปหรือเหลือนอยจนไมมีพิษภัย ยุทธศาสตรที่ ๒ จึงมีเปาประสงคและ
เปาหมาย ดังนี้ 

 
เปาประสงคหรือเปาหมายสูงสดุ เปาหมาย 

รักษาความสมบูรณของระบบนิเวศ และอนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
 

แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดรับการสงวนรักษา อนุรักษ และฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ภายใตยุทธศาสตรที่  ๒  มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลการดําเนินงาน 

ในการบรรลุผลตามเปาหมายและเปาประสงคของตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด ไดแก 
๒.๑ พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
๒.๒ จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ 
๒.๓ สัดสวนพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพตอพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มข้ึน โดยรักษาพื้นที่ 
 อนุรักษไว ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน ไมนอยกวา ปละ ๕,๐๐๐ ไร 
๒.๔ รอยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟูพื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบตาม 
 แนวทางการจัดการที่เหมาะสม 

 ๒.๕ จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการจัดทาํระบบการอนุรักษดินและน้ํา 
 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่ ๒ ยังประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศ
แหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) และ (๒) การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ และ ๓๑ แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญที่ตองดําเนินการ 
ในระยะเรงดวน ๑๒ แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๙ แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยู
ภายใตอํานาจหนาที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงาน ทั้งในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับยุทธศาสตรที่ ๒ มีหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ จาก ๘ กระทรวง ๒๐ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ทั่วประเทศ) องคกรพัฒนา
เอกชน และภาคเอกชน ซึ่งสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓-๒.1  

 
 
 



๓-๒๐ 
 

ตารางที่ ๓-๒.๑  สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๒   
 

แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวชี้วัด 

หนวยงาน 
เจาของขอมูล 

๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษ  
      ทรัพยากรธรรมชาติอยา ง 
      ยั่ ง ยื น  ( ร ะบบนิ เ วศ ภู เ ข า  
      ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ 
      เกษตร  ระบบนิ เ วศพื้ นที่                 
      แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศ 
      แหลงน้ํา ในแผนดิน ระบบ 
      นิเวศทะเลและชายฝง และ 
     ระบบนิเวศเกาะ) 

๒.๑ พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ  
      ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./
ทช.) 

๒.๒ จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่ถูก 
     คุกคามจนใกลสูญพันธุ 

ชนิด  - ทส (สผ./อส./ 
อสพ.) 
- วท 
- กษ 

๒ . ๒  ก า ร ฟ น ฟู แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม 
         การใชประโยชนทรัพยากร   
        ธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ สั ดส วนพื้ นที่ อนุ รั กษ เพื่ อ 
        พิทักษความหลากหลายทาง 
        ชีวภาพตอพื้นที่ทั้งประเทศ 
        เพิ่ ม ข้ึ น  โ ดย รั กษาพื้ น ที่ 
        อ นุ รั ก ษ ไ ว  ไ ม น อ ย ก ว า 
        รอยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ 
        ปาชายเลนไมนอยกวาปละ  
        ๕,๐๐๐ ไร 

รอยละ  - ทส (อส./ทช.) 

๒.๔  รอยละ ๕๐ ของจังหวัด 
       ชายทะเล มีแผนบูรณาการ 
       การฟนฟูพื้นที่ชายฝงที่ไดรับ 
       ผลกระทบตามแนวทางการ 
       จัดการที่เหมาะสม 

รอยละ  - ทส (ทช.) 
- มท (ยผ./
อปท.) 
- คค (จท.) 

๒.๕ จํานวนพืน้ที่ทีไ่ดรับการจัดทํา 
       ระบบการอนุรักษดนิและน้ํา 

ไร  - กษ (พด.) 

หมายเหต ุ :        หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

 
 
สวนที่ ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
                พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะสิ้นสุดแผน 
 

๒.๑  การติดตามประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ประกอบดวย 
ตัวชี ้วัด จํานวน ๕ ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวกําหนดที่ใชในการวัดผลการบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดในการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลที่เก่ียวของ ประกอบดวย ๕ กระทรวง 
๘ กรมและ/หรือหนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก  
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๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  กรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการ 
สวนพฤกษศาสตร ) 

๒) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน) 
๔) กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง )  
๕) กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา ) 

 

ในการนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2555-2559 ในระยะปสุดทายของแผน โดยพิจารณาจากขอมูลในการตอบแบบรายงานของหนวยงานตางๆ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืน ดังตารางที่ ๓-2.2 และผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ 2  
ดังรายละเอียดในตารางภาคผนวกที่ 2-1 ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ ๓-2.2 สรุปผลการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลผุลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง 
 ดําเนินงาน 

ไมมีการ
รายงานขอมูล 

๒.๑ พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
 

 
ปม. 

อส., ทช. 

๒.๒ จํานวนชนิดพนัธุตางๆ ที่ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ 
 

 
สผ., อสพ. ,

อส. 
วท.,กษ. 

๒.๓ สัดสวนพืน้ที่อนุรักษเพื่อพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพตอ
พื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มข้ึน โดยรักษาพื้นที่อนุรักษไว ไมนอยกวารอยละ 
๑๙ และเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน ไมนอยกวาปละ ๕,๐๐๐ ไร 

 
 

อส., ทช. 
 

๒.๔ รอยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟู
พื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 

 
ทช.,  

ยผ., อปท., 
จท. 

  

๒.๕ จํานวนพืน้ที่ทีไ่ดรับการจัดทําระบบการอนุรักษดินและน้าํ  
พด. 

 
  

หมายเหต ุ :  ๑.       หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหรือหนวยงานเจาภาพ 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายและทิศทางของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวได 
 
 1. ตัวชี้วัดที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด  มีจํานวน 2 
ตัวชี้วัด ไดแก 

๑) ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ รอยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟูพื้นที่
ชายฝงที่ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๒.๒  
การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ  โดยทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการ 
การฟนฟูพื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมเกินรอยละ 50 โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝง มีการศึกษาการวางแผนการจัดการชายฝงเชิงพื้นที่สําหรับประเทศไทย ในโครงการเสริมสรางองคความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 23 จังหวัด (รอยละ 100)  
จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดกําหนดกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการปองกันและแกไขปญหาการ 
กัดเซาะชายฝงทะเล 23 จังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 ประกอบดวยแผนงาน 4 แผนงาน ไดแก  
1) แผนงานศึกษาออกแบบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและกอสราง 2) แผนงานลงทุนปองกันและ
เตรียมพรอมรับมือผลกระทบจากภาวะโลกรอน 3) แผนงานฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรมและระบบนิเวศ 4) แผนงานเสริมสราง
องคความรูและการมีสวนรวม ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดนําแนวคิดเร่ืองระบบกลุมหาด (Littoral cells)  
มาประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการชายฝงอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแบงพื้นที่ชายฝง 23 จังหวัด ออกเปนโซนระบบ 
กลุมหาด 4 โซน ไดแก พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Coast : E) พื้นที่อาวไทยตอนบน (Upper Gulf of 
Thailand : U) พื้นที่อาวไทยตอนลาง (Southern of Thailand : S) พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน (Andaman Sea: A) 
รวม 64 กลุมหาด 

๒) ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการจัดทําระบบการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๒.๒ การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ โดย
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ไดมีการจัดทําระบบการอนุรักษดินและน้ํา  ซึ่งตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีจํานวนพื้นที่ที่ไดรับ
การจัดทําระบบการอนุ รักษดินและน้ํ าเพิ่ม ข้ึน จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้ วัดได 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 90)  

ป พ.ศ. ระบบการอนุรักษดินและนํ้า 
การอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน (ไร) 

การปรับปรุงบํารุงดิน 
เพ่ือฟนฟูดินเสื่อมโทรม (ไร) 

การพัฒนาแหลงนํ้า 
(ไร) 

2555 971,728 1,046,722 84,374 
2556 941,608 1,011,845 236,006 
2557 909,169 1,019,629 218,641 
2558 985,930 1,005,000 212,231 
2559 1,012,925 1,005,315 147,290 

  
 2. ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบ มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 
       1) ตัวชี้ วัดที่  ๒.๑ พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา 
ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและ
ชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) โดยกรมปาไมไดดําเนินการสํารวจพื้นที่ปาไม ในป พ.ศ. 2557–2559 พบวา มีพื้นที่ปาไม
ลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 0.02 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 0.6 ลานไร ซึ่งจะเห็นไดวาในระยะสิ้นสุดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 พื้นที่ปาไมยังไมเทากับรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศตามเกณฑของตัวชี้วัด  
ขาดเพียงรอยละ 8.40 หรือประมาณ 27 ลานไร และขอมูลจากรางรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีปที่ ๓ (ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙–๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)1  รัฐบาลได
ดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตอ คณะรัฐมนตรีและอยูระหวางดําเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้ง
ดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรสวน ๑:๔,๐๐๐ เพื่อใหแนวเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท
เปนแนวเขตที่ชัดเจนไมซอนทับกัน และเปดเผยใหประชาชนทราบ ดําเนินการทวงคืนผืนปาในพื้นที่เขตปาอนุรักษ  
ในป ๒๕๕๘–๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๙๔,๒๕๔.๕๙ ไร  และดําเนินการทวงคืนผืนปาชายเลนไดพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๘ ไร  
โดยดําเนินการกับกลุมคนที่บุกรุกพื้นที่ปา และดําเนินการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย  
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ซึ่งดําเนินการ ดังนี้ ๑) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและพื้นที่คุมครองอ่ืนๆ  ๒) ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไม ซ่ึงไดดําเนินการปลูกปาใชสอย จํานวน ๑,๕๐๐ ไร ปลูกปาไมตาม
พระราชดําริ ๒,๕๐๐ ไร ปลูกปาหวาย จํานวน ๒,๕๐๐ ไร และจัดทําแปลงปลูกปาสรางปาสรางรายได จํานวน ๖๒๕ ไร 
๓) จัดทําแผนดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ จํานวน ๒๓๖ หมูบาน ซึ่งจะสงผลใหพื้นที่ 
ปาไมเพิ่มข้ึนและสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตัวชี้วัดที่ 2.1 
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

2) ตัวชี้ วัดที่  2.2 จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่ ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ 2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา 
ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศทะเล 
และชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) จากขอมูลสัตวที่ถูกคุกคามในประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบวาสัตวที่มีแนวโนม 
การถูกคุกคามลดลงจากปฐานมีเพียงนกและปลา เทานั้น  สวนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก มีแนวโนมการถูกคุกคามเพิ่มข้ึน แมสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยจํานวนมากอยูในระดับเสี่ยงตอการสูญพันธุหรือ 
ถูกคุกคาม การคนพบชนิดพันธุใหมๆ ยังคงเกิดข้ึนเปนระยะ ดังกรณีการคนพบจิ้งหรีดตนไมสะแกราชและตั๊กแตนแมโจ
แพร ขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ
ของประเทศ ในชวงปลาย พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตน  ดังนั้น จึงจัดวาอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
และทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560ก, หนา  
๑69-170)   

๓) ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดสวนพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพตอพื้นที่ 
ทั้งประเทศเพิ่มข้ึน โดยรักษาพื้นที่อนุรักษไว ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวาปละ ๕,๐๐๐ ไร  
ซ่ึงเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองตามแผนงานที่ 2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบ
นิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศ
ทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ)  โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบตามภารกิจ
ประมาณ 73 ลานไร (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา) เมื่อคิดสัดสวนพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพตอพื้นที่ทั้งประเทศแลว คิดเปนรอยละ 22.76 จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและ
ทิศทางของตัวชี้วัดได  นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ยังกําหนดใหมีการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวาปละ ๕,๐๐๐ ไร  
ซึ่งขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานเจาของขอมูลยังไมเพียงพอตอการประเมินผล  อยางไรก็ตาม จากขอมูลรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ระยะปสุดทายของแผน) พบวาในชวงเวลา ๔-๕ ป 
ที่ผานมา กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ไมไดรับงบประมาณใหปลูกปาชายเลนเพิ่มเติม จึงมุงเนนที่กิจกรรมมวลชนสัมพันธ
หรือการประชาสัมพันธ ทําใหมีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึนไดปละประมาณ ๒,๐๐๐ ไร  ในขณะเดียวกัน กรมทรัพยากร 
ทางทะเลฯ ก็ไดหาพื้นที่ปลูกปาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่นากุงรางที่เปนพื้นที่บุกรุกปาชายเลนดั้งเดิม แตมีปญหาเร่ือง
เอกสารสิทธิ์ และการขอคืนพื้นที่ตองรอการแกไขมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปาเพิ่มข้ึนบางสวนประมาณหลาย
รอยไร มาจากการดําเนินงานของภาคเอกชน ดังนั้น จึงจัดวาอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
และทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว   
 

 

๒.๒  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน 
และ ๓๑ แนวทางการปฏิบัต ิแบงเปนระยะเรงดวน จํานวน ๑๒ แนวทาง และระยะปานกลาง จํานวน ๑๙ แนวทาง ดังนี้ 

 
 
 
 



๓-๒๔ 
 

 
ตารางที่ ๓-2.3  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ 

แผนงาน 
แนวทางปฏิบัต ิ

ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 
๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน    

       (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบ 
       นิเวศพื้นที่แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบ 
       นิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) 

๖ ๑๒ ๑๘ 

๒.๒ การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติให 
        มีประสิทธิภาพ 

๖ ๗ ๑๓ 

รวม ๑๒ ๑๙ ๓๑ 

 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

รวมทั้งสิ้น ๖ กระทรวง 1๒ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการสวนพฤกษศาสตร) 

๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน)  
๓) กระทรวงการคลัง 
๔) กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) 
๕) กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
๖) กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 
 
สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน  

รวมทั้งสิ้น ๕ กระทรวง ๑๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน  ดังนี้  
  ๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องคการสวนพฤกษศาสตร )   
  ๒) กระทรวงมหาดไทย 

๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน  กรมชลประทาน  กรมวิชาการเกษตร กรมประมง ) 
๔) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๕) สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 

ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ 2 
ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ๓-๒.4 และผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๒ มีรายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่ ๒-๒   

 

 

 



๓-๒๕ 
 

 
ตารางที่ ๓-2.4  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 2  

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

๒ . ๑  ก า ร ส ง ว น รั ก ษ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบ
นิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
เกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลง ก่ึงชื้น 
ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศ
ทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) 

ระยะเรงดวน  

2.1.1,2.1.2,2.1.3, 
2.1.4,2.1.5,2.1.6 

- 

ระยะปานกลาง  

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10,  
2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 
2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18 

- 

๒.๒ การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 

ระยะเรงดวน  

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 

- 

ระยะปานกลาง  

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9,  
2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13 

- 

ระยะเรงดวน ๑๒ - 

ระยะปานกลาง ๑๙ - 

รวม ๓๑ - 

หมายเหต ุ : ไมมีการรายงานขอมูลหมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได 

 
สรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน พบวา มีหนวยงานที่เก่ียวของทั้งหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และหนวยงานสนับสนุนสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด จํานวน 2 ตัวชี้วัด และมีอีก ๓ ตัวชี้วัดที่หนวยงาน
สามารถดําเนินงานไดตามตัวชี้วัดแลว แตอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เนื่องจากการรายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ยังขาดความตอเนื่อง ครบถวน และ/
หรือขาดความสอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางทั้งหมดแลวจํานวน 31 แนวทาง (ระยะเรงดวน 12 แนวทาง และระยะปานกลาง 19 
แนวทาง) โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงาน
ดังกลาวรับผิดชอบได 
 

 
2.3 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางย่ังยืน  

๑) ทรัพยากรปาไม จากการสํารวจพื้นที่ปาไมของประเทศไทย เมื่อ ป พ.ศ.๒๕๕8 พบวา ประเทศไทย 
มีพื้นที่ปาไม รอยละ ๓๑.60 ของพื้นที่ประเทศไทย  ตอมาภายในป พ.ศ. 2559 เหลือพื้นที่ปาไมรอยละ 31.82 

ขอมูลจากเว็บไซตกรมปาไม ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2559 พื้นที่ 
ปาไมลดลงเฉลี่ยเพียงรอยละ 0.02 ตอป เนื่องจากรัฐบาลไดมีการดําเนินการตางๆ มากมาย เชน เรงรัดจัดทําแนวเขต 
ปาไมทุกประเภทใหเปนแนวเดียวไมทับซอนและถูกตองตามกฎหมาย การยึดคืนพื้นที่ปาไมและยับยั้งการบุกรุกปาไม 



๓-๒๖ 
 

อนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมใหเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ และพื้นที่อนุรักษเปนรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ 
สงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายและชุมชนในการเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่อนุรักษและเฝาระวังไฟปา ปรับปรุงแกไข 
และผลักดันกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม เปนตน1  และปจจุบันกําลังอยูในข้ันตอน  
รางพระราชบัญญัติปาชุมชน และรางนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... จากการดําเนินการของรัฐบาลโดยกรมปาไมและ
หนวยงานที่เก่ียวขการทวงคืนพื้นที่ปาและจับกุมผูกระทําผิดตัดไม คาขายไมผิดกฎหมายแทบทุกวันโดยเฉพาะเดือน
กรกฎาคมมีขาวเก่ียวกับปาไมทุกวัน3 แตการทวงคืนพื้นที่ปาไมนั้นจะกระทบกับเกษตรกรบางกลุมที่บุกรุกพื้นที่ปา  
กลุมนายทุนผูมีอิทธิพลรัฐบาลจึงมีนโยบายจัดการที่ดินทํากิน อนุรักษฟนฟูดิน และปรับปรุงแผนที่เพื่อไมใหเกิดความ 
ทับซอน จากตัวชี้วัดที่ 2.1ที่มีนโยบายใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาเพิ่มขนเปนรอยละ 40 ถึงแมจะไมไดตามเปาหมายตัวชี้วัด
ดังกลาว แตอาจมีแนวโนมเพิ่มข้ึนหากมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด และใชกฎหมายอยางเขมงวด ขอมูล
เปรียบเทียบพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2516 พบวาตลอดเวลา 23 ปพื้นที่ปาไมภาคกลาง และภาคใตพื้นที่ปาไม
ลดลงไมเกินรอยละ 3 สวนภาคเหนือ ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลืออีกเพียงประมาณรอยละ 20 
ของแตละภาคประเทศไทยจะมีพื้นที่ปาไมเทากับเมื่อ 53 ปที่แลว2  

 
๒) ทรัพยากรปาชายเลน ปาชายเลนของประเทศไทยพบกระจายอยูทั่วไปบริเวณชายฝงทะเลภาค

ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ซึ่งปาชายเลนที่มีสภาพสมบูรณสวนใหญ จะพบในภาคใตชายฝงทะเลอันดามันบริเวณ
พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยในชวงทศวรรษ (พ.ศ. 2543–2557) ที่ผานมา ประเทศไทย 
มีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 1,458,174 ไร ใน พ.ศ. 2547 เปน 1,527,761 ไร ใน พ.ศ. 2552 และ
เพิ่มข้ึนเปน 1,534,584 ไร ใน พ.ศ. 2557  เนื่องมาจากการดําเนินการรณรงคของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนถึงคุณคาของปาชายเลนและการอนุรักษปาชายเลน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2560ก, หนา 147)  

 
 ๓) การกัดเซาะชายฝง ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ชายฝงอาวไทยและอันดามันรวม 23 จังหวัด โดยฝงทะเลดานอาวไทยมีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด สวนชายฝงทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝง
ทะเลของ 6 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ชายฝงทะเลประเทศไทย 23 จังหวัดประสบปญหาถูกกัดเซาะชายฝงในอัตราความรุนแรง
แตกตางกัน พื้นที่ที่ประสบปญหาถูกกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม เชน พื้นที่ชายฝง
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ชายฝงเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ชายฝงชลบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช และสงขลา 
เปนตน  ใน พ.ศ. 2550 การสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา การกัดเซาะชายฝงทะเลเกิดข้ึน 
ในทุกจังหวัดชายฝงทะเล โดยในพื้นที่อาวไทยตอนบนบางแหง มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 10-20 เมตรตอป สําหรับ
ชายฝงทะเลดานอันดามัน มีพื้นที่วิกฤตที่มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร (รอยละ 2)  ใน พ.ศ.  2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดมีสํารวจ
การเปลี่ยนแปลงชายฝง พบวา ปจจุบันมีชายฝงที่ยังประสบปญหาการกัดเซาะ และยังไมมีการดําเนินการแกไขปญหา  
เปนระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร แบงเปน ฝงอาวไทย 160 กิโลเมตร ฝงอันดามันประมาณ 8 กิโลเมตร  
(เปนชายฝงที่ถูกกัดเซาะระดับปานกลางทั้งหมด) และชายฝงที่ดําเนินการแกไขปญหา โดยโครงสรางปองกันและบรรเทา
ปญหาไปแลวในฝงอาวไทย 484 กิโลเมตร  ฝงอันดามัน 81 กิโลเมตร ซึ่งสวนใหญสามารถรักษาสภาพแนวชายฝงไมให
ถูกกัดเซาะลึกไปมากกวาเดิมได (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560ก, หนา 154-
155) 
 
       ๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ชนิดพันธุและพันธุกรรมในระดับที่สูง กลาวคือ มีจุลินทรียไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ชนิด พืชมีทอลําเลียงและพืชไมมี 
ทอลําเลียงไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๔ ของชนิดพืชที่จําแนกไดทั่วโลก สัตวมีกระดูกสันหลัง 
ไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ชนิด สัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา ๘๐,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๖ ของชนิดสัตวไมมี
กระดูกสันหลังทั่วโลก และปลาไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๑๐ ของพันธุปลาที่จําแนกไดทั่วโลก  



๓-๒๗ 
 

ในชวง ๑๐ ป (พ.ศ. 2548–2558) ที่ผานมา สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยถูกคุกคามอยาง
ตอเนื่อง และมีอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มข้ึน ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ โดยปจจัย 
ที่ผลักดันใหพันธุพืชและสัตวเขาสูสภาวะใกลสูญพันธุ  ไดแก การใชประโยชนมากเกินไป การทําลายแหลงที่อยูอาศัย และ
การนําพันธุตางถ่ินเขามา การขยายตัวและพัฒนาของเมือง การลักลอบลาสัตวและเก็บของปา การถมพื้นที่ชุมน้ํา และ
ภาวะมลพิษ สถานการณการคุกคามตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสงผลใหมีชนิดพันธุจํานวนมากที่อยูในระดับเสี่ยงตอการ 
สูญพันธุ โดยในปจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุที่อยูในฐานขอมูลชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในประเทศไทย (Red Data of 
Thailand) กวา ๑,๒๐๐ ชนิด แบงออกเปน ๑) สิ่งมีชีวิตที่อยูในสถานภาพสูญพันธุ (Extinct: EX) จํานวน ๖ ชนิด คือ 
สมัน นกชอนหอยใหญ นกพงหญา ปลาหวีเกศ ปลาหางไหม และปลาเสือตอ ๒) สิ่งมีชีวิตที่อยูในสถานภาพสูญพันธุ 
ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) จํานวน ๗ ชนิด สําหรับชนิดพันธุพืชในประเทศไทย มีชนิดพันธุพืชมีทอลําเลียง 
ไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ ชนิด มีชนิดพันธุพืชที่สูญพันธุแลว ๒ ชนิด ที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ ๓๖๗ ชนิด ใกลสูญพันธุ ๑๓๑ 
ชนิด (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560ก, หนา ๑68-๑69) ทั้งนี้ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช มีภารกิจดูแลพื้นที่อนุรักษของประเทศไทย 73 ลานไร เมื่อเทียบสัดสวนกับพื้นที่ประเทศ
ทั้งหมด 321 ลานไร คิดเปนพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยรักษาพื้นที่อนุรักษไวไดรอยละ 
22.76 ของพื้นที่ประเทศ 
 
       ๕) ทรัพยากรดิน ปญหาหลักทรัพยากรดินของประเทศไทยประกอบดวย ดินอินทรีย ๒๖๐,๑๐๙ ไร  
ดินเค็ม ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ ไร (รวมพื้นที่ที่มีการแพรกระจายจากความเค็ม) ดินเปร้ียวจัด ๖,๒๓๙,๓๖๑ ไร ดินทรายจัด 
๑๒,๕๔๔,๒๙๓ ไร ดินตื้น ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ ไร และดินกรด ๙๕,๔๑๐,๕๙๑ ไร เปนตน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชัน
หรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการใชประโยชนมีเนื้อที่ ๙๖,๐๐๖,๙๘๔ ไร และปญหาดินดานที่เกิดจากการใชที่ดินอยาง
ไมเหมาะสม ที่พบกระจัดกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชที่มีการไถพรวนดวยเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ อยางไรก็ตาม 
การสํารวจดินที่มีปญหาของไทยในป พ.ศ. ๒๕๔๔, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๗ พบวา ดินที่มีปญหาหลายประเภทมีแนวโนมเพิ่ม
มากข้ึน ไดแก ดินอินทรีย และดินเค็ม โดยใน พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ 4,407,109 ไร เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2550 ที่มีพื้นที่
เพียง 3,744,207 ไร สําหรับดินเปร้ียวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น พบวามีแนวโนมลดลง ปญหาดินที่เกิดจากการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรในการปลูกพืชโดยไมบํารุงรักษาดิน ทําใหดินเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติ ทั้งนี้สถานการณการใช
สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป  ในขณะที่ความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพาะปลูก
ยังคงมีอยูเทาเดิม โดยระหวางป พ.ศ. 2553-2558 ปริมาณการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรในภาพรวม 
มีแนวโนมสูงข้ึนเฉลี่ยรอยละ 7.33 ตอป  ซึ่งเปนการเพิ่มข้ึนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรประเภทสารกําจัดวัชพืช  
สารปองกันและกําจัดโรคพืชและอ่ืนๆ และในพ.ศ. 2556 มีจํานวนผูถือครองที่ดินที่ทําการเกษตรที่ปลูกพืช 5.65  
ลานคน  สวนใหญมีการใชปุยถึงรอยละ 92.6 ของเกษตรที่ปลูกพืชทั้งหมด คิดเปนพื้นที่ 108.92 ลานไร หรือคิดเปน
การใชปุยเฉลี่ย 57.3 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งพบวา มีการใชปุยเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2546 ที่มีพื้นที่การใชปุยเฉลี่ยเพียง 97.28 
ลานไร และมีการใชปุยเพียง 41.8 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2560ก, หนา 81-84)  ซึ่งภาครัฐที่เก่ียวของมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรเทาและแกไขปญหา โดยการจัดทํา
นโยบายและแผนตางๆ   เชน รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... การจัดทําแผนที่เกษตร 
เพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ (คทช.) และการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล1 เปนตน  

ท่ีมา :    1 http://oops.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=706 (เขาถึงขอมูลเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2560)  

   2 http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 (เขาถึงขอมูลเมื่อ วันท่ี 3 สิงหาคม 2560)  

  3  http://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=section&id=30&layout= blog&Itemid=          

            534&lang=th (เขาถึงขอมูลเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2560) 

 
 



๓-๒๘ 
 

ดังนั้น ในภาพรวมของยุทธศาตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งให
ความสําคัญกับการสนับสนุนใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ทุกภาคี และการพัฒนาองคความรูและการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มี คุณคา โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหแหลงทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไดรับการสงวนรักษา อนุรักษ และฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม 
รายยุทธศาสตรที่ ๒ ประกอบดวย ทรัพยากรปาไม ปาชายเลน การกัดเซาะชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรดิน  ซึ่งมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง ทั้งการสูญเสียพื้นที่ปา การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความ 
เสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล เปนตน  จึงจําเปนตองมีการเฝาระวังแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง โดยอาศัยความรวมมืออยางบูรณาการจากทุกภาคสวน ทั้งทางดานนโยบายและการดําเนินงานดานปาไมรวมกับ 
การสนับสนุนดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เรงรัดการฟนฟูระบบนิเวศปาไม ปาชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรม การพัฒนาและ 
เพิ่มขีดความสามารถใหกับหนวยงานที่มีความรับผิดชอบดานการรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยของชนิดพันธุตางๆ แหลงหากินของชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน 
และชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม การเพิ่มความเขมงวดในการติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ การสนับสนุน
และสงเสริมเพื่อการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชน และภาคเอกชน ในการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งสรางจิตสํานึกและใหความรูในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดียิ่งข้ึน   

อยางไรก็ตาม สวนใหญหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนไดดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว ในการสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน และการฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีทั้งหนวยงานที่สามารถ
ดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได และหนวยงานที่อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชีว้ัดที่กําหนด นอกจากนั้น หนวยงานดังกลาวยังสามารถดําเนินงานตามแผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไวทั้งหมดแลว โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทาง 
การปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงานดังกลาวรับผิดชอบ  ดังนั้น หากภาคีเครือขายของหนวยงานที่เก่ียวของตาม 
รายยุทธศาตรที่ ๒ ใหความรวมมือในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเขมแข็งมากยิ่งข้ึนในแผน
ฉบับตอไป ยอมสงผลในภาพรวมไปถึงการอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในอนาคต  
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 
สวนที่ 1 หลักการและสาระสําคัญ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล เปนยุทธศาสตรหลักที่มุงเนน 
การสงเสริมความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดขอขัดแยงจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ สรางโอกาสใหแก 
คนยากจนในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน การเยียวยาปญหา 
วิกฤติสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม การกระจายอํานาจหนาที่ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ดานสิ่งแวดลอม การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลและความเชื่อมโยง
ของฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ชัดเจน โปรงใส และสาธารณชนสะดวกตอการเขาถึงและ 
ใชประโยชน ซึ่งยุทธศาสตรที่ 3 ยังสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลภายใตแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-
2558 ดังปรากฏในนโยบายที่ 5 ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐบาลไดยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมควบคูไปกับการอนุรักษและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเพิ่มบทบาทภาคประชาชนและชุมชน 
ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนควบคูกับการ
บริหารจัดการเพื่อปองกันแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สงผลตอระบบนิเวศและชุมชนทองถ่ินตลอดจนการพัฒนา
กฎหมายสิ่งแวดลอมและการบังคับใชกฎหมายและสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและ 
ใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุงใหมีการใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดใหเปนไปอยางยั่งยืน สอดคลองกับศักยภาพของระบบนิเวศคํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน  เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง 
สง เสริมใหมีการบริหารจัดการน้ํ าอยางบูรณาการ ควบคู ไปกับการพัฒนาองคความรู ในการบริหารจัดการ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล จึงมีเปาหมายและเปาประสงค ดังนี้ 

เปาประสงคหรือเปาหมายสูงสดุ เปาหมาย 
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมดวยการเพ่ิมโอกาส
การเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม 

๑. มีกลไกในการเสริมสรางความเปนธรรมใหประชาชน 
มีโอกาสเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เทาเทียมกัน 

๒. มีระบบการฟน ฟูและ เ ยียวยาปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

 

ภายใตยุทธศาสตรที่  3 มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลการดําเนินงาน 
ในการบรรลุผลตามเปาหมายและเปาประสงคของตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัดไดแก 

3.1 แผนการใชที่ดนิของชาต ิ
3.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใชในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ 
3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
3.4 สัดสวนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน 
3.5 สัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด 
3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแรทั้งประเทศ 
3.8 มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่ 3 ยังประกอบดวย ๕ แผนงาน ไดแก (1) การจัดการการใชประโยชนที่ดิน  
(2)การจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรมและยั่งยืน (3) การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
(4) การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยั่งยืน และ (5) การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอมและ 47 แนวทาง 
การปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญจะตองดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 17 แนวทาง และระยะปานกลาง 
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30 แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางปฏิบตัิตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงาน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับยุทธศาสตรที่ 3 มีหนวยงานที่เก่ียวของ จาก ๑๒ กระทรวง ๒๙ กรมและ/หรือ
หนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ทั่วประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน ซึ่งสามารถสรุปแผนงาน 
ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓-3.1  

ตารางที่ ๓-3.1 สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ 3 

แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน

เจาของขอมูล 
1) การจัดการการใช 
ประโยชนที่ดนิ 
 

3.1 มีแผนการใชที่ดนิของชาต ิ มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ.) 
- กษ (พด. /สปก.) 
- มท (ทด.)   
- พม    
- กห 

3.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดิน 
ที่ ใชในการกําหนดนโยบายที่ดินของ 
ประเทศ 

มี () / 
ไมมี () 

 - มท (ทด.) 
- กษ (พด. /สปก.) 
- ทส (สผ.) 
- พม   
- กห 

2) การจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
อยางเปนธรรมและยัง่ยืน 
 

3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
พระราชบัญญัติ การบ ริหารจั ดการ 
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ระดบั
ความสาํเร็จ 

 - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
- มท- อก 

3.4 สัดสวนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอ 
พื้นที่ชลประทาน 

รอยละ 
 

 - กษ (ชป.) 

3.5 สัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามา 
ใชประโยชนต อทรัพยากรน้ํ าผิวดิน 
ทั้งหมด 

รอยละ  - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 

3 )  ก า ร จั ด ส ร ร ค ว า ม 
หลากหลายทางชี วภาพ 
อยางเปนธรรมและยั่งยืน 

3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการ 
เข า ถึ งและได รับผลประ โยชน ตอบ 
แทนจากทรัพยากรชีวภาพ 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ./
สพภ.) 

4) การจัดสรรทรัพยากรแร 
อยางเปนธรรมและยัง่ยืน 

3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขต 
เศรษฐกิจแรทั้งประเทศ 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (ทธ.) 
- อก (กพร.) 
- มท 

5) การจัดการพื้นที่วิกฤติ 
สิ่งแวดลอม 

3.8 มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยยีวยา
ผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (สผ.) 
 

หมายเหต ุ :         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

      หมายถึง  เพ่ิมข้ึน   หมายถึง  ลดลง 
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สวนที่ ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
                 พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะสิ้นสุดแผน 

 
                 ๒.๑ การติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

ภายใตยุทธศาตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล
ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน 8 ตัวชี้วัด  ซึ่งเปนตัวกําหนดการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลที่เก่ียวของ ประกอบดวย๖ กระทรวง ๙ กรมและ/หรือ
หนวยงาน ไดแก  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ) 

๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
กรมชลประทาน) 

๓) กระทรวงมหาดไทย ( กรมที่ดิน )  
๔) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
๕) กระทรวงกลาโหม  
๖) กระทรวงอุตสาหกรรม ( กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ) 

  ในการนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผนโดยพิจารณาและประมวลผลจากขอมูลในการตอบแบบรายงานของหนวยงานตางๆ
สามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลดังตารางที่ ๓-3.2 โดยมีรายละเอียดผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ 3 ในตารางภาคผนวกที่ 3-1 สรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ ๓-3.2  สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๓ (ป 2555-2559) 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

สําเร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

3.1 แผนการใชที่ดนิของชาต ิ  
สผ., ทด., 

ส.ป.ก., กห. 

  
พม.,พด. 

3.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใชในการกําหนด   
 นโยบายที่ดนิของประเทศ 

 
ทด.,  

ส.ป.ก., กห. 

 
สผ. 

 
พด., พม. 

3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํพระราชบัญญัต ิ
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํแหงชาต ิ

  
ทน. 

 
ชป., มท., อก. 

3.4 สัดสวนพื้นทีท่ี่ไดรับประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน 
 

 
ชป. 

  

3.5 สัดสวนทรัพยากรน้าํผิวดนิทีน่ํามาใชประโยชนตอ 
 ทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด 

 
ทน. 

  
ชป. 

3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและไดรับ 
       ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 

 
สผ.,สพภ. 

  
 

3.7 มีการจัดทาํเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแร 
 ทั้งประเทศ 

 
ทธ. 

  
กพร., มท. 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

สําเร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

3.8  มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยยีวยาผูไดรับผลกระทบ   
 สิ่งแวดลอม 

  
สผ. 

 

 

หมายเหต ุ :  ๑.        หมายถึง หนวยงานรับผดิชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จ 
ตามเปาหมายและทิศทางของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวได 

 
 1. ตัวชี้วัดที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด มีจํานวน 6 
ตัวชี้วัด ไดแก 

1) ตัวชี้วัดที่ 3.1 แผนการใชที่ดินของชาติ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๓.1 
การจัดการการใชประโยชนที่ดินโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดศึกษา
เก่ียวกับศักยภาพและความเหมาะสมของการใชที่ดิน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผนการใชที่ดินของประเทศ 
เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการใชที่ดนิที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศแปลงเปาหมายและแนวทางการใช
ที่ดินที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูการปฏิบัติขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการดานการบริหาร
จัดการที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการกับ
แผนพัฒนาระดับพื้นที่ลุมน้ํา และทําการติดตามผลการดําเนินการตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีการดําเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อทําการเกษตรกรรมจํานวน 35.59 ลานไร 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) มีการสนับสนุนขอมูลทรัพยากรดินระดับกลุมชุดดิน โดยมีมาตราสวน 1:50,000 เพื่อใชในการ
วางแผนการใชที่ดินระดับจังหวัด และกรมที่ดิน (ทด.) มีการดําเนินการรังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและ
ควบคุมคุมครองที่ดินของรัฐจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชนที่ยากจนและจัดที่ดินตามโครงการบริหารจัดการ
การใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ดังนั้น จึงสามารถบรรลผุล
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดได 

 2) ตัวชี้วัดที่ ๓.2  มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใชในการกําหนดนโยบายที่ดินของ
ประเทศ  ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๓.1 การจัดการการใชประโยชนที่ดิน โดยกรมที่ดิน (ทด.)  
ไดดําเนินการนําเขาขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ สวนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีการจัดสรร
ที่ดิน ดังนี้ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ดินเกษตรกรรม (ที่ดินรัฐ) จํานวนพื้นที่ 34.77 ลานไร จํานวนเกษตรกร 2.18 ลานราย
ที่ดินชุมชน จํานวนพื้นที่ 357,000 ไร จํานวนเกษตรกร 570,000 ราย ที่ดินเอกชน จํานวนพื้นที่ 459,992 ไร และ
จํานวนเกษตรกร 28,898 ราย นอกจากนั้น กระทรวงกลาโหม มฐีานขอมูลการถือครองที่ดิน ตลอดจนมีการใหความรูแก
ประชาชนใหมีความเขาใจในการใชที่ดินและรูขอบเขตที่ดินของตน ดังนั้น จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดได 

  3) ตัวชี้ วัดที่  3.4 สัดสวนพื้นที่ที่ ได รับประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน ซึ่ง เปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรมและยั่งยืน โดยกรมชลประทาน (ชป.)  
ไดดําเนินการจัดสรรพื้นที่ชลประทาน ทั้งหมด 32,173,148 ไร พื้นที่รับประโยชน 18,914,147 ไร คิดเปนสัดสวน
พื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน รอยละ 58.79  ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2553 (ปฐาน) โดยมีพื้นที่ชลประทาน 
ทั้งหมด 29,360,251 ไร พื้นที่รับประโยชน 10,964,064 ไร คิดเปนสัดสวนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน 
รอยละ 37.34 ดังนั้น จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว 

         4) ตัวชี้วัดที่ 3.5 สัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด 
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรมและยั่งยืน โดยกรมทรัพยากร
น้ํา ดําเนินการสํารวจทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด มีรอยละ 43.71 ของปริมาณ
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น้ําผิวดิน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 (ปฐาน) โดยมีสัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดิน
ทั้งหมด ยกเวนการรักษาระบบนิเวศ รอยละ 26.5 ของปริมาณน้ําผิวดิน  ดังนั้น จึงดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายและ
สอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว 

 5) ตัวชี้วัดที่ 3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๓.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปน
ธรรมและยั่งยืน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดกําหนดระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ และจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินงานตามระเบียบฯ เรียบรอยแลว จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดได  นอกจากนั้น สผ. ยังทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกลางในการยก ราง พระราชบัญญัติสงเสริมและ
อนุรักษสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ... ซึ่งมีกรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลัก โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) (สพภ.) มีรายงานการยื่นคําขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญาทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 17 
รายการ เอกสารหลักฐานการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาหรือตอยอด 2 รายการ และมีการจัดทําคูมือการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา พรอมออกแบบและจัดพิมพ 1 รายการ 

  6) ตัวชี้วัดที่ 3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแรทั้งประเทศ ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 3.4 การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยั่งยืน โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  
ไดมีการจําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแลว โดยประกอบดวย 
ขอมูลการแบงประเภทพื้นที่ทรัพยากรแร ทรัพยากรแรของจังหวัด หลักเกณฑและปจจัยที่ใชในการจําแนกเขตทรัพยากร
แร การพัฒนาการใชประโยชนแหลงแร และมาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรในแตละเขต  
การจําแนกพื้นที่สําหรับการใชประโยชนทรัพยากรแร พรอมทั้งแผนที่และรูปภาพประกอบ เปนตน ดังนั้น จึงสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดได  
 
 2. ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบ มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาต ิซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรมและ
ยั่งยืน โดยกรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดในระดับ 3 แลว แตยังอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไวในระดับ 5 และดําเนินการจัดทํา (ราง) 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ..... ซึ่งอยูในข้ันตอนการรอบรรจุเปนวาระเร่ืองดวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
เพื่อเขาสูกระบวนการตราเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย มีหนวยงานที่มีภารกิจ
เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวนประมาณ 34 หนวยงาน ภายใตกระทรวง 9 กระทรวง แตยังขาด
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน และมีอํานาจ
ตัดสินใจในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ประกอบกับขาดกฎหมายแมบทดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่จะกําหนด 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวม พรอมทั้งมีการแบงอํานาจหนาที่ขององคกรที่เก่ียวของใหเกิดความ
เชื่อมโยงกันและไมใหทับซอนกัน 

 2) ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 3.๘ การจัดการพื้นที่วิกฤตสิ่งแวดลอม  โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกรมควบคุมมลพิษ ไดหารือรวมกันถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงระเบียบ 
กองทุนสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมเร่ืองการฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตการติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) แลว แตในแบบรายงาน
การติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ (ระยะปสุดทายของแผน) มิไดรายงานขอมูล
ดังกลาวไว ดังนั้น จึงจัดวาอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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2.2 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับประกอบดวย 5 
แผนงาน 47 แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งแบงเปนระยะเรงดวน 17 แนวทางระยะปานกลาง 30 แนวทางดังตารางที่ ๓-3.3 

ตารางที่ ๓-3.3 สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3  

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 

3.1 การจัดการการใชประโยชนที่ดิน ๗ ๕ ๑๒ 

3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้าํอยางเปนธรรมและยั่งยนื ๔ ๘ ๑๒ 

3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและยั่งยืน ๑ ๖ ๗ 

3.4 การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยั่งยนื ๑ ๕ ๖ 

3.5 การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม ๔ ๖ ๑๐ 

รวม ๑๗ ๓๐ ๔๗ 

 

สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ๘ กระทรวง 1๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ) 

๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ(กรมพัฒนาที่ดินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
๓) กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ) 
๔) กระทรวงกลาโหม 
๕) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
๖) กระทรวงการคลัง 
๗) กระทรวงอุตสาหกรรม(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร) 
๘) สํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น ๑๐ กระทรวง 2๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน  ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษกรมปาไมกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรธรณี) 

๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมชลประทาน 
กรมสงเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตร กรมประมงกรมการขาว) 

๓) กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ) 
๔) กระทรวงการคลัง 
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๕) กระทรวงอุตสาหกรรม(กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร) 

๖) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๘) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 
๙) กระทรวงยุติธรรม 
๑๐) สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
๑๑) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี) 

ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๓ 
สามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ๓-๓.4  โดยมีรายละเอียดของผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและ 
แนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๓ ดังตารางภาคผนวกที่ ๓-๒ 

ตารางที่ ๓-3.4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 3 (ป 2555-2559) 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

3.๑ การจัดการการใชประโยชนที่ดิน ระยะเรงดวน 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,  
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 

- 

ระยะปานกลาง 

3.1.8, 3.1.9,3.1.10, 3.1.12 3.1.11 

3.๒ การจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
อยางเปนธรรมและยัง่ยืน 

ระยะเรงดวน 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 - 

ระยะปานกลาง 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12 

- 

3.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางเปนธรรมและยั่งยืน 

ระยะเรงดวน 

3.3.1 - 

ระยะปานกลาง 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,  
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 

- 

3.๔ การจัดสรรทรัพยากรแร 
อยางเปนธรรมและยัง่ยืน 

ระยะเรงดวน 

3.4.1 - 

ระยะปานกลาง 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6 

- 

3.๕ การจัดการพื้นที่วิกฤตสิ่งแวดลอม ระยะเรงดวน 

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 
 
 

- 
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แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

ระยะปานกลาง 

3.5.5, 3.5.๖, 3.5.7, 
3.5.8, 3.5.9, 3.5.10 

- 

ระยะเรงดวน ๑๗ - 

ระยะปานกลาง ๒9 1 

รวม ๔6 1 

หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติ 

 
สรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล พบวา สวนใหญหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และหนวยงาน
สนับสนุนสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด จํานวน 6 ตัวชี้วัด และมี 2 
ตัวชี้วัดที่หนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามตัวชี้วัดแลว แตอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
และทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว เนื่องจากการรายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ยังขาดความตอเนื่อง 
ครบถวน และ/หรือขาดความสอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลางแลวจํานวน ๔6 แนวทาง (ระยะเรงดวน 17 แนวทาง และระยะปานกลาง ๒9 
แนวทาง) โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงานดังกลาว
รับผิดชอบ แตยังมีบางแนวทางการปฏิบัติที่ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได จํานวน 1 
แนวทาง (ระยะปานกลาง)  เนื่องจากยังไมมีการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของและ/หรือขอมูลที่
รายงานยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนา 

 

 
2.3 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตรที่  ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 

  ๑) การใชประโยชนที่ดิน การสํารวจในชวง พ.ศ. 2553-2556 พบวาการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปน
พื้นที่เพื่อการเกษตร คิดเปนรอยละ 54.36 ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ปาไม คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.06 ของพื้นที่ทั้งหมด 
และพื้นที่ชุมชนมีเพียงรอยละ 5.15 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน พบวา พื้นที่เกษตรกรรมของไทย 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนพื้นที่การปลูกพืชไรหมุนเวียน พืชสวน แตมีพื้นที่เกษตรที่ลดลงคือ พื้นที่ปลูกขาว ในขณะที่พื้นที่ 
ปาไมมีแนวโนมลดลง รอยละ 7.01 เมื่อเทียบกับพื้นที่เดิมสวนทางกับพื้นที่นอกภาคเกษตรที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ซึ่งสวน
ใหญเปนการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางรอยละ 11.31 เมื่อเทียบกับพื้นที่เดิม (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 80)  
 

๒) ทรัพยากรน้ํา ในป พ.ศ. ๒๕๕8 ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมตลอดปต่ํากวาคาปกติประมาณรอยละ  
๔2.27 โดยทุกภาคของประเทศมีการแพรกระจายของน้ําฝนต่ํากวาคาปกติ ทําใหทุกพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง สงผลให
น้ําในเข่ือนและอางเก็บน้ํามีปริมาณลดลง โดยปริมาตรน้ําที่ใชการไดในอางขนาดกลาง มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแต 
พ.ศ. 2557-2559 โดยใน พ.ศ. 2557 มีปริมาณน้ํา 2,186.80 ลานลูกบาศกเมตร แตมีปริมาตรน้ําใชการเพียง 
1,869.17 ลานลูกบาศกเมตร แตใน พ.ศ. 2559 อางขนาดกลาง มีปริมาณน้ําที่มีอยู 1,607.07 ลานลูกบาศกเมตร 
แตมีปริมาตรน้ําใชการไดเพียง 1,314.36 ลานลูกบาศกเมตร สําหรับอางเก็บน้ําขนาดใหญ ปริมาตรน้ําที่ใชการ  
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. 2557-2559 เชนเดียวกัน โดยใน พ.ศ. 2557 มีปริมาตรน้ําใชการ 14,032 
ลานลูกบาศกเมตร และใน พ.ศ. 2559 มีปริมาตรน้ําใชการเพียง 8,954 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งต่ํากวาปริมาณน้ํา 
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ที่มีอยูมาก สงผลใหมีปริมาณน้ํากักเก็บมีปริมาณลดลงในสวนของการใชน้ําใตดิน ใน พ.ศ. 2559 มีการขอใบอนุญาตใช
น้ําบาดาลเปนปริมาณรวมทั้ งสิ้น 3 ,485 ,424.40 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีป ริมาณการใชน้ําจริงเทา กับ 
1,761,917.49 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 50.55 ของปริมาณน้ําตามใบอนุญาต ซึ่งประเทศไทยมีแนวโนม
ความตองการใชน้ําบาดาลเพิ่มสูงข้ึน โดยระดับน้ําลดลงจากระดับปกติที่ 4-5 เมตร ลดลงไปอยูที่ระดับสูงสุดถึง 20 เมตร 
ซ่ึงเสี่ยงตอการเสียสมดุลตามธรรมชาติ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 
131)           

ประเทศไทยประสบสถานการณภัยแลงและภาวะฝนทิ้งชวงหนัก โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปของประเทศไทย
ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่ํากวาคาปกติประมาณรอยละ 11 สงผลใหปริมาตรน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําตางๆ ของประเทศ ณ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 น้ําตนทุนสําหรับฤดูแลง พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีปริมาณนอย โดยมีปริมาตรน้ําใชการไดเพียง 
20,035 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 39 ของความจุที่ระดับเก็บกัก โดยสาเหตุหลักของการเกิดภัยแลง คือ 
ปรากฏการณเอลนีโญหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรแปซิฟก ความผิดปกติของตําแหนงรองมรสุม ทําให
ฝนตกในพื้นที่ไมตอเนื่อง รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจกอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย ทําให 
ความรอนสะสมอยูในอากาศบริเวณผิวโลกมากข้ึน ซึ่งปญหาภัยแลงที่เกิดข้ึนไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน การสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว การประมง การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม เปนตน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
เชน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ปาไม การเกิดไฟปา การขาดแคลนน้ํา คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และ
การเกิดโรคในสัตว (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 337) 

 
๓) ทรัพยากรแร ประเทศไทยมีแนวโนมการบริโภคทรัพยากรแรเพิ่มข้ึน แตการผลิตแรในประเทศ  

การสงออกและการนําเขาแรลดลงในป พ.ศ. ๒๕๕8 ประเทศไทยมีมูลคาการผลิตแร 63,463 ลานบาท มีมูลคา 
การใชแร ๕๓,929 ลานบาท มีการนําเขาแร ๖1,979 ลานบาท และสงออกแร 17,436 ลานบาท ในชวง พ.ศ.2555– 
2558 พบวามีจํานวนการรองเรียนดานเหมืองแรผานสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 55 คร้ัง ซึ่งมีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึนจาก พ.ศ. 2555 มีจํานวนการรองเรียนเพียง 5 คร้ัง แตใน พ.ศ. 2558 มีการรองเรียน จํานวน 30 คร้ัง 
ประเด็นผลกระทบจากการทําเหมืองแรที่มีเร่ืองรองเรียน เชน โครงการเหมืองแรโปแตชและเกลือหินและโครงการกอสราง
โรงไฟฟาถานหิน ในพื้นที่อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ โครงการเหมืองแรทองคําในพื้นที่จังหวัดเลยและ 
จังหวัดพิจิตร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 94) 

 
๔) กองทุนสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดให 

การสนับสนุนหนวยงานทั้งภาครัฐที่เปนสวนราชการ สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ในการจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย/อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียรวมทั้งสนับสนุนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
เพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๙๕๗ โครงการรวมวงเงินที่ไดใหการสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น ๑๕,๐๕๓.๓๕ ลานบาท โดยในป พ.ศ. 
2559 การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดลอมใหกับโครงการที่เขาขายไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 
583 โครงการ เปนเงินรวม 558.62 ลานบาท (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕59, 
หนา 16) 

 
ดังนั้น ในภาพรวมของยุทธศาตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสราง 

ธรรมาภิบาล ซึ่งมุงเนนการสงเสริมความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดขอขัดแยงจากการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
สรางโอกาสใหแกคนยากจนในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน การเยียวยา
ปญหาวิกฤติสิ ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม การกระจายอํานาจหนาที่ การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดลอม การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลและความเชื่อมโยง
ของฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ชัดเจน โปรงใส และสาธารณชนสะดวกตอการเขาถึงและ
ใชประโยชน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหมีกลไกในการเสริมสรางความเปนธรรมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึง 
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การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน และมีระบบการฟนฟูและเยียวยาปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามรายยุทธศาสตรที ่ ๓ ประกอบดวย การใช
ประโยชนที่ดิน ทรัพยากรน้ําทรัพยากรแร และกองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบรุนแรงมากข้ึน ทั้งปญหา
การใชประโยชนที่ดิน ภัยแลง/อุทกภัย และเร่ืองรองเรียนจากการทําเหมืองแรในหลายพื้นที่ เปนตนจึงจําเปนตองเรงรัด
แกไขปญหาดังกลาวโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
หลักธรรมาภิบาลควบคูกับการพัฒนากฎหมายและระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน 
การสงเสริมใหฟนฟูดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมและการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 การแกปญหาการกระจายการถือครองที่ดิน การสงเสริมเพื่ออนุรักษและฟนฟู
ปาตนน้ํา แหลงน้ํา และระบบนิเวศลุมน้ําการพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการจัดการทรัพยากรน้ํา การปรับปรุงนโยบายการจัดการทรัพยากรแรของประเทศ การเยียวยา
แกใขพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร เพื่อฟนฟูและเยียวยาปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 อยางไรก็ตาม สวนใหญหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนไดดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว ในการเสริมสรางความเปนธรรมใหประชาชนมีโอกาส
เขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน และมีระบบการฟนฟูและเยียวยาปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีทั้งหนวยงานที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได 
และหนวยงานที่อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด รวมทั้ง
หนวยงานเจาของขอมูลที่ยังไมมีการรายงานขอมูลตัวชี้วัด นอกจากนั้น หนวยงานดังกลาวยังสามารถดําเนินงาน 
ตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว  โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทาง 
การปฏิบัตติามรายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ มีหนวยงานเพียงบางสวนที่ยังไมมีการรายงานขอมูลดังกลาวดังนั้น หากภาคี
เครือขายของหนวยงานที่เก่ียวของตามรายยุทธศาตรที่ ๓ ใหความรวมมือในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางเขมแข็งมากยิ่งข้ึนในแผนฉบับตอไป ยอมสงผลในภาพรวมของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีหลักเสริมสรางธรรมาภิบาลของประเทศใหดีข้ึนในอนาคต 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับ 
 
สวนที่ 1 หลักการและสาระสําคัญ 

การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ เปนยุทธศาสตรหลักที่มุงเนนการปองกันและลด
มลพิษ ณ แหลงกําเนิด รวมทั้งการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิผล การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม  ซึ่งถือเปนเร่ืองที่ใกลตัวและเก่ียวพันกับสุขอนามัย สิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย รวมทั้งความ
เปนอยูและชีวิตของประชาชนมากที่สุด  นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่ ๔ ยังถือเปนภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยตรงในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2555 – 2559ยุทธศาสตรที่ 4การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับจึงมีเปาหมายและ
เปาประสงค ดังนี้  

เปาประสงคหรือเปาหมายสูงสดุ เปาหมาย 
สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ* 

และนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
 

หมายเหตุ * การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ คือเปนการดําเนินงานที่มุงเนนการปองกันและลดมลพิษ 
ณ แหลงกําเนิด การพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน และมีการกระจายอํานาจการจัดการ เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิผล 
 
ภายใตยุทธศาสตรที่ ๔ มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลการดําเนินงานในการ

บรรลุผลตามเปาหมายและเปาประสงคของตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด ไดแก  
ตัวชี้วัดที่ 4.1 สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชข้ึนไปไมนอยกวา          

รอยละ ๘0 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑ

มาตรฐานอยางนอยรอยละ 98  
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออยางถูก

หลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตัวชี้วัดที่ 4.5 สัดสวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง ไมนอยกวา 5 ตารางเมตรตอคน 
ตัวชี้วัดที่ 4.6 สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและ

ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ (เพิ่มข้ึน) 
ตัวชี้วัดที่ 4.7 จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติที่ไดรับการ

ข้ึนทะเบียน (เพิ่มข้ึน) 
 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่ ๔  ยังประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก (1) การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา คุณภาพ
อากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) (2) การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พื้นที่ 
สีเขียวและภูมิทัศน) และ (3) การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลง
มรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม และ 40 แนวทางการปฏิบัติ โดยแบงเปน แนวทางการปฏิบัติที่สําคัญและตอง
ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 12 แนวทาง และระยะปานกลาง 28 แนวทาง  โดยการดําเนินงานตามแผนงานและ
แนวทางการปฏิบัติตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ
ของหนวยงาน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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สําหรับยุทธศาสตรที่ 4 มีหนวยงานที่เก่ียวของ จาก ๑๕ กระทรวง ๒๐ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ทั่วประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน ซ่ึงสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงาน
รับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓-๔.1   

ตารางที่ ๓-4.1  สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
หนวย 

ขอมูลตัวชี้วัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 

1) การจัดการมลพิษ 
(คุณภาพน้ํา 
คุณภาพอากาศ 
ขยะมูลฝอย 
และของเสีย
อันตรายชุมชน
และ
อุตสาหกรรม) 

 

๔.๑ สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพ
น้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 

รอยละ  ทส (คพ.) 
มท (อปท.)  
กษ  
สธ (อน.)  
อก (กรอ.) 

๔.๒ อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ป ร ะ โ ย ช น  ( Recycle) ไ ม น อ ย ก ว า            
รอยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่ว
ประเทศ 

รอยละ  ทส (คพ.) 
มท (อปท.)  
สธ (อน.) 

๔.๓ คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละออง
ขนาดเล็ กกว า ๑๐ ไมครอน  (PM10)  
อยูในเกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ 
๙๘ 

รอยละ  ทส (คพ.) 

๔.๔ อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั่วประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

รอยละ  ทส (คพ.) 
สธ (อน.) 
มท (อปท.) 

2) การจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง
และชุมชน  

    (พื้นที่สีเขียวและ
ภูมิทัศน) 

๔.๕ สัดสวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียว
ของชุมชนเมืองไมนอยกวา ๕ ตารางเมตร
ตอคน 

รอยละ  มท (ยธ.) 
ทส (สผ.)  
 

3) การจัดการ
สิ่งแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติ 
แหลงธรณีวิทยา 
แหลงศิลปกรรม 
และแหลงมรดก
ทางธรรมชาติและ
ศิลป วัฒนธรรม 

๔.๖ สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลง
ศิลปกรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวฒันธรรมที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ 

รอยละ  ทส (สผ./ทธ./คพ.) 
วธ (ศก.)  
มท (อปท.) 

๔.๗ จํานวนของแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและโบราณสถาน
ของชาติที่ไดรับการข้ึนทะเบียน 
 

แหง  วธ (ศก.) 
ทส (สผ.) 
มท 

หมายเหต ุ :             หมายถึง หนวยงานรับผดิชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

                 หมายถึง  เพ่ิมข้ึน     หมายถึง  ลดลง 
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สวนที่ ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559   
                  ระยะสิ้นสุดแผน 
 

2.1  การติดตามประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ภายใตยุทธศาตรที่ 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับประกอบดวย 7 
ตัวชี้วัด  ซึ่งเปนตัวกําหนดที่ใชในการวัดผลการบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนงาน 
และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลที่เก่ียวของ ประกอบดวย 6 กระทรวง ๗ กรมและ/หรือหนวยงาน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี  ) 

๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง )  
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
๔) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย ) 
๕) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ) 

     ๖) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร) 

ในการนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผน โดยพิจารณาประมวลผลขอมูลจากการตอบแบบรายงานของหนวยงานตางๆ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึก
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดังตารางที่ ๓-๔.2 โดยมีผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ ๔ 
ดังรายละเอียดในตารางภาคผนวกที่ ๔-๑ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ ๓-4.2  สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4 (ป 2555-2559) 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุผลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

4.1 สัดสวนแมน้าํสายหลักที่มีคุณภาพน้าํอยูในเกณฑ
ตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  
คพ.,กรอ., อปท. 

 
กษ., อน. 

4.2อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 
(Recycle) ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั่วประเทศ 

  
คพ.,อน., อปท. 

 

4.3 คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
๑๐ ไมครอน(PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานอยางนอย
รอยละ ๙๘ 

 
คพ. 

  

4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย
อันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการ
ตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

  
คพ., อน., อปท. 

 

4.5 สัดสวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง
ไมนอยกวา ๕ ตารางเมตรตอคน 

  
สผ. 

 
ยธ. 

4.6 สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและ
แหลงมรดกทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรมที ่
มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ 

  
สผ., ศก., 
ทธ., อปท. 

 
คพ. 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุผลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

4.7 จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติวัฒนธรรม 
และโบราณสถานของชาติที่ไดรับการข้ึนทะเบียน 

 
ศก. 

 

 
สผ., มท. 

 

หมายเหต ุ :    ๑.        หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล  หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายและทิศทางของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวได 
 

1. ตัวชี้วัดที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด มีจํานวน  
2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1) ตัวชี้วัดที่ 4.3 คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10)  
อยูในเกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ ๙๘ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๔.1 การจัดการมลพิษ 
(คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) โดยกรมควบคุมมลพิษไดมีการ
ดําเนินงานดานคุณภาพอากาศตามภารกิจและอํานาจหนาที่ที่สอดคลองกับแผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555–2559 
มาอยางตอเนื่อง พบวา คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) รายปอยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ 99.๗8 ซึ่งสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดแลวเมื่อเทียบเทากับเกณฑของตัวชี้วัด 4.๓  
ซึ่งกําหนดใหคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ 
๙๘ 

2) ตัวชี้วัดที่ 4.7 จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติ 
ที่ไดรับการข้ึนทะเบียน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 4.3 การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ 
แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร (ศก.) ไดดําเนินการ
สํารวจและจัดทําแผนผังโบราณสถานในชวงป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อประกาศข้ึนทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และเขตสํานัก
ศิลปากร 1-15  จํานวน ๗๕ แหง ซึ่งมีการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
ป 2556 คือ วัดโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2557 คือ วัดชีธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2558 คือ วัดแสงสิริธรรม  
จังหวัดนนทบุรี  วัดหนอพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี วัดสังฆจายเถร จังหวัดสุพรรณบุรี วัดชองลม (ราง) จังหวัด
สุพรรณบุรี และป 2559 คือ เขาขาว จังหวัดกระบี่ เขาหนาวังหมี จังหวัดกระบี่ และป 2560 คือ บานพระยาอนุมาน
ราชธน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด จํานวน 8 แหง ซึ่งสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดแลว ทั้งนี้ 
จากฐานขอมูลสํารวจโบราณสถานลาสุด ของ กรมศิลปากร1  ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีโบราณสถาน 
ทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น ๗,๗๖๕ แหง แบงออกเปน โบราณสถานทั่วราชอาณาจักรที่ยังไมไดสํารวจและประเมินคุณคา
เพื่อประกาศข้ึนทะเบียนจํานวน ๕,๖๗๘ แหง และที่ประกาศข้ึนทะเบียนแลวเปนจํานวน ๒,๐๘๗ แหง  

ท่ีมา : 1 http://www.finearts.go.th/2015-07-29-02-33-52/ขอมูลสาํรวจโบราณสถาน.html 

          (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560) 

 

2. ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด มีจํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก 
๒.๑ ตัวชี้วัดที่ 4.1 สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป 

ไมนอยกวารอยละ ๘0  ตัวชี้วัดที่ 4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และ 
มูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ ๔.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และ

http://www.finearts.go.th/2015-07-29-02-33-52/ข้อมูลสำรวจโบราณสถาน.html
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อุตสาหกรรม) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไดดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ที่สอดคลองกับแผนการจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2555–2559 โดยการสรางและใชเคร่ืองมือกลไกตางๆ ในการประสาน/รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของมา
อยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจัดวาอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว
ซึ่งมีการรายงานผลขอมูลสรุปได ดังนี้ 

ดานคุณภาพน้ําผิวดิน  ในชวงป พ.ศ. 25๕๕-2558  พบวา ใน ป 2555 สัดสวนแมน้ํา
สายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชข้ึนไปอยูที่รอยละ 82 เพียงปเดียว แตตอมา ตั้งแตป 255๖–๒๕๕9
อยูที่รอยละ ๗๔-๗7 ก็ยังไมเทียบเทากับเกณฑของตัวชี้วัด 4.1 ซึ่งกําหนดใหสัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ํา 
อยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ ๘0  ทั้งนี้ ควรมีกฎหมาย/กลไกในการควบคุมใหมีการบําบัดน้ําเสีย
ตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด  (โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุด แหลงกําเนิดมลพิษตามที่กฎหมาย
กําหนด)  และควรมีหลักเกณฑการนําน้ําที่ผานการปรับสภาพแลวจนมีคุณภาพที่เหมาะสมนําไปใชประโยชน เพื่อให
หนวยงานที่เก่ียวของสามารถกํากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบได รวมถึงใชพิจารณาประกอบการพิจารณาตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลอดจนตองผลักดันกลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการมลพิษทางน้ํา เชน หลักการผูกอมลพิษเปน 
ผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) เพื่อใหเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนตน 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย ในชวงป พ.ศ.25๕๕-255๘ พบวา อัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน (Recycle) ตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศอยูที่รอยละ 18-21 ซึ่งยังไมเทียบเทากับเกณฑของ
ตัวชี้วัด 4.2 ซึ่งกําหนดใหอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยมีอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
อยูที่รอยละ 23-๓6 จงึยังไมเทียบเทากับเกณฑของตัวชี้วัด 4.๔ ซึ่งกําหนดใหอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย
อันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไมนอยกวารอยละ ๕๐  แต 
มีอัตราการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการอยูที่รอยละ ๖3–78 ซึ่งเทียบเทากับเกณฑของตัวชี้วัด 4.๔
นอกจากนั้น ยังไมมีขอมูลอัตราการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอยางถูกหลักวิชาการ สวนการเก็บรวบรวมขอมูลการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนสามารถรวบรวมขอมูลไดเฉพาะขยะ Recycle เชน ขวด แกว กระดาษ พลาสติก ฯลฯ
ประมาณรอยละ 30 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดเทานั้น  ดังนั้น ในภาพรวมของตัวชี้วัด 4.๔ ทั้งหมด จึงจัดวายังอยูในระหวาง
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด  ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดการขยะมูลฝอย
จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ประชาชน โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จะตองมีการจัดระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทกอนทิ้ง ทั้งนี้ หากมีการนําขยะอินทรีย
กลับมาใชประโยชน และ/หรือมีระบบคัดแยกขยะอินทรียที่มีประสิทธิภาพจะทําใหอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชนเพิ่มมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม ภาครัฐจะตองสงเสริมใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) และแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) โดยสนับสนุนให อปท. 
ดําเนินการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดใหมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานอยางเหมาะสม การจัดใหมีสถานที่
รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่กําจัดกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย และศูนยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ใหเพียงพอ ซึ่งควรเนนเร่ืองการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่วิกฤต/พื้นที่เปาหมายกอนและการปรับตัวชี้วัดใหเห็น
ภาพในเชิงปริมาณ/มีตัวชี้วัดรายป/รายคร่ึงแผนในพื้นที่เปาหมายที่เปนเกณฑในเชิงบวก เชน คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 
รอยละเทาใด รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ตลอดจนความรวมมือการดําเนินงานในภูมิภาคอาเซียนเปนตน 

 



3-44 
 

๒.๒ ตัวชี้วัดที่ 4.5 สัดสวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไมนอยกวา ๕ ตารางเมตร
ตอคน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและ 
ภูมิทัศน) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นที่สีเขียว
ของชุมชนเมือง ในชวงป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ พบวา สัดสวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไมนอยกวา ๕ 
ตารางเมตรตอคน คิดเปนรอยละ ๘๒.๓๕ ของจํานวนเทศบาลกลุมตัวอยางทั้งหมดโดยมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากร
ในเขตเทศบาล/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๘๕ แหง ทั่วประเทศ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) เทากับ ๑๕.๐๐ 
ตารางเมตรตอคน (ขอมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๘) แตเนื่องจากจัดเก็บขอมูลเปนคร้ังแรก โดยไมมีขอมูลปฐานที่ใช 
ในการเปรียบเทียบ ประกอบกับการคํานวนในคร้ังนี้ ยังไมไดรวมพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นที่สีเขียวที่แตกตางจากการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการคํานวนสัดสวนพื้นที่สีเขียวในคร้ังนี้ จึงไมสามารถประเมิน 
การบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดของการดําเนินงานไดดังนั้น จึงจัดวาอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

๒.๓ ตัวชี้วัดที่ 4.๖ สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 4.3  
การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม แหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ยังอยูในระหวางดําเนินการจัดเก็บขอมูลแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ ทั้งนี้ จากแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ (ระยะสิ้นสุดแผน)ก็รายงานผลขอมูลไดเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร ๑๐ แหง ไดแก ๑.อุทยานฯ  
พระนครคีรี ๒.อุทยานฯ เมืองสิงห ๓.อุทยานฯ พระนครศรีอยุธยา ๔.อุทยานฯ ศรีเทพ ๕.อุทยานฯ สุโขทัย ๖.อุทยานฯ 
ศรีสัชนาลัย ๗.อุทยานฯ กําแพงเพชร ๘.อุทยานฯ พิมาย ๙.อุทยานฯ พนมรุง ๑๐. อุทยานฯ ภูพระบาท ดังนั้น จึงจัดวา 
ยังอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว  นอกจากนี้ จะเห็นไดวา 
มีหลายหนวยงานที่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นทีต่างๆ หรือมีอํานาจหนาที่ในการดูแลสถานที่ที่เปนแหลงศิลปกรรม แหลงวัฒนธรรม  
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ จึงตองอาศัยความรวมมือและการประสานงานเพื่อดําเนินการรวมกัน
หลายหนวยงานซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงานจึงจะสําเร็จ 

 
 

 2.2  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ  ประกอบดวย 
3 แผนงาน 40 แนวทางการปฏิบัติ  ซึ่งแบงเปนระยะเรงดวน 12 แนวทางและระยะปานกลาง 28 แนวทางดังตารางที่ 
๓-4.4   
ตารางที่ ๓-4.3  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4  

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 

4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมลูฝอย และ
ของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) 

๕ ๑๗ ๒๒ 

4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พื้นทีส่ีเขียวและ  
      ภูมิทัศน) 

๕ ๖ ๑๑ 

4.3 การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา 
แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

       ๒ ๕ ๗ 

รวม 12 28 40 
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สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
รวมทั้งสิ้น ๙ กระทรวง 1๐ กรม และ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน  ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ กรมปาไมองคการจัดการน้ําเสีย ) 

๒) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
งบประมาณ ) 

๓) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
๔) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย ) 
๕) กระทรวงอุตสาหกรรม 
๖) กระทรวงพลังงาน 
๗) กระทรวงคมนาคม 
๘) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๙) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 

สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ๑๓ กระทรวง ๑๖ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรธรณี ) 

๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
๓) กระทรวงอุตสาหกรรม(สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) 
๔) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย ) 
๕) กระทรวงการคลัง 
๖) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๗) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน) 
๘) กระทรวงการตางประเทศ 
๙) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๑๐) กระทรวงคมนาคม 
๑๑) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 
๑๒) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ( กรมการทองเที่ยว ) 

หมายเหตุ  แนวทางการปฏิบัตริะยะปานกลางท่ี ๔.๒.๙ สงเสริมใหสวนราชการเปนตนแบบอาคารเขียว (Green Building) และ 
                การมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร รวมถึงการควบคมุการกอสรางท่ีรักษาสภาพแวดลอมน้ัน ตองรับผิดชอบทุกกระทรวง 
 

จากการพิจารณาและประมวลผลขอมูลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๔ ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ๓-๔.4 โดยมีผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๔ รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่ ๔-๒ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบ 
มีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
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ตารางที่ ๓-4.4  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 4 (ป 2555-2559) 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

 4.1 การจัดการมลพิษ 
(คุณภาพน้าํ คุณภาพ
อากาศ ขยะมูลฝอย และ
ของเสียอันตรายชุมชนและ
อุตสาหกรรม) 

ระยะเรงดวน 

4.1.1, 4.1.2,  
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 

- 

ระยะปานกลาง 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 
4.1.10,4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 
4.1.14, 4.1.15,4.1.16, 4.1.17, 
4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 

4.1.22 

- 

4.2การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และชุมชน (พืน้ทีส่ีเขียว
และภูมิทัศน) 

ระยะเรงดวน 

4.2.1,4.2.2,  
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 

- 

ระยะปานกลาง 

4.2.6, 4.2.7,  
4.2.8, 4.2.9, 4.2.11 

4.2.10 

4.3 การจัดการสิ่งแวดลอมของ 
      แหลงธรรมชาติ แหลง 
      ธรณีวิทยา แหลง 
      ศิลปกรรม และแหลง 
      มรดกทางธรรมชาติและ 
      ศิลปวัฒนธรรม 

ระยะเรงดวน 

4.3.1, 4.3.2 - 

ระยะปานกลาง 

4.3.3, 4.3.4,  
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 

- 
 

ระยะเรงดวน ๑๒ - 

ระยะปานกลาง ๒๗ ๑ 

รวม ๓๙ ๑ 

หมายเหต ุ :    ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน
ท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได 

 
สรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรที่ 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน

ในทุกระดับพบวา มีหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และหนวยงานสนับสนุนสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด จํานวน 2 ตัวชี้วัด และมี 5 ตัวชี้วัดที่หนวยงาน
สามารถดําเนินงานไดตามตัวชี้วัดแลว แตอยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เนื่องจากการรายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ยังขาดความตอเนื่อง ครบถวน และ/
หรือขาดความสอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางแลวจํานวน 39 แนวทาง (ระยะเรงดวน 12 แนวทาง และระยะปานกลาง ๒7 แนวทาง)  
โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงานดังกลาว
รับผิดชอบแตยังมีแนวทางการปฏิบัติที่ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได จํานวน ๑ แนวทาง  
(ระยะปานกลาง)  เนื่องจากยังไมมีการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของและ/หรือขอมูล 
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ที่รายงานยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได ทําใหขาดขอมูล
สนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว 
 
 

2.3 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับ
ประชาชนในทุกระดับ 

๑) การจัดการมลพิษ 
1.1) คุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของแหลงน้ําสําคัญ 

ทั่วประเทศ ในป 2559 ใน 65 แหลงน้ํา โดยรวมมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี รอยละ 34 เกณฑพอใช รอยละ 
46 และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ 20 และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 จะเห็นวาคุณภาพน้ําโดยรวมในป 2559 ดีข้ึน 
โดยมีแหลงน้ําที่จัดอยูในเกณฑพอใชเพิ่มข้ึนจากรอยละ 41 เปนรอยละ 46 และมีแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมลดลง
จากรอยละ 25 เปนรอยละ 20 หากพิจารณาจากรอยละของแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไปของแตละภาคพบวา
ภาคใตมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีกวาภาคอ่ืนๆ รองลงมา คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออก ตามลําดับ  แตหากพิจารณาจากคาดัชนีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน WQI* ของแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรม
ของทุกภาค พบวา แหลงน้ําในภาคกลางมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และมีคา WQI ต่ํากวาภาคอ่ืนๆ และพื้นที่ที่อยูในเกณฑ 
เสื่อมโทรมตอเนื่องมา ตั้งแตป 2555 คือ แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนกลาง ทาจีนตอนลาง ลพบุรี และสะแกกรัง
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหามาจากการปลอยทิ้งน้ําเสียจากชุมชน กิจกรรมในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ตั้ง 
อยูในพื้นที่  อยางไรก็ตาม ยังไมพบการตกคางของสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวทางการเกษตร 
กลุมคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 

ท่ีมา :   * ดัชนีคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน (Water Quality Index : WQI) แสดงถึง สถานการณของคุณภาพนํ้าในภาพรวม โดย
พิจารณาจากคาคุณภาพนํ้า 5 พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
(Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุม 
ฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน(NH3-N) มีคะแนนอยูระหวาง 0–100 จัดเกณฑ
คุณภาพนํ้าเปนดีมาก (คะแนน 91-100)  ดี (คะแนน 71-90)  พอใช (คะแนน 61-70)  เสื่อมโทรม (คะแนน 31-60) และ 
เสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0–30) 

ทั้งนี้ ในชวง 10 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2550-2559 คุณภาพน้ําของแหลงน้ําสวนใหญอยูในเกณฑ
พอใช และปจจุบันไมพบแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมากในประเทศไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
น้ําคอนขางดีข้ึน โดยตั้งแตป 2550 ไมมีแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก และมีแหลงน้ําที่เร่ิมมาอยูในเกณฑดี 
เพิ่มข้ึนมา ตั้งแตป 2557 เชน ทาจีนตอนบน พังราดตอนลาง สายบุรี และจะเห็นไดวาแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําดี 
มาโดยตลอด ไดแก แมน้ําตาปตอนบน ตรัง เวฬุ และแหลงน้ําที่มีแนวโนมคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 12 แหลง ไดแก 
แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ระยองตอนลาง ระยองตอนบน พังราดตอนบน เวฬุ ปง บึงบอระเพ็ด พอง ชี หลังสวนตอนลาง 
หลังสวนตอนบน และกุยบุรี แหลงน้ําที่มีแนวโนมคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง และยังคงตองเฝาระวังและ
ดําเนินการแกไขปญหา ไดแก แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลพบุรี ระยองตอนลาง และลําตะคองตอนลาง 
เนื่องจากเปนชวงที่แมน้ําไหลผานพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนน แหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ 
ทําการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว  ซึ่งไมมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือไมมีการดูแลจัดการน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ  
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕60ก, หนา 37-44)        

1.2) ขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการเก็บสํารวจขอมูล พบวา ในป 2559 ขยะ 
มูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ 7,777 แหง ประมาณ 27.06 ลานตัน หรือ 74,130 
ตันตอวันมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนเพิ่มข้ึนจาก 1.13 เปน 1.14 กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยมีสัดสวนของขยะ 
มูลฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 4.21 ลานตัน (รอยละ 16) ในเทศบาลและเมืองพัทยา 11.16 ลานตัน (รอยละ 
41) และในองคการบริหารสวนตําบล 11.69 ลานตัน (รอยละ 43) สําหรับจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน
ตอวันสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแกน  นอกจากนี้ ยังมี 
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ขยะเกาตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศที่ยังดําเนินการจัดการไมถูกตองอีกประมาณ 9.96 ลานตัน 
ซึ่งจะเห็นไดวา ในป 2559 ขยะมูลฝอยไดรับการเก็บขนและรวบรวมเขาสูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองเพิ่มมากข้ึน 
(ป 2559 มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตอง 330 แหงและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตอง 2,480 แหง) 
สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพิ่มมากข้ึนคิดเปนปริมาณทั้งสิ้น 9.75 ลานตัน เมื่อเทียบกับ 
ป 2558 แลว (8.34 ลานตันตอป) ทําใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกตองเพิ่มข้ึนรอยละ 16.91 

สําหรับการใชประโยชนของขยะมูลฝอยในป 2559 มีการนํามูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน 
ประมาณ 5.81 ลานตัน หรือรอยละ 21.47 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2558 แลวพบวา  
มีแนวโนมที่เพิ่มมากข้ึนถึงรอยละ 17.61 ซึ่งการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกดึงนํากลับไปใชประโยชนนี้  
สืบเนื่องจากกระแสการลดและใชประโยชนขยะมูลฝอยในแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการรณรงค
สงเสริมการสรางจิตสํานึกผานกิจกรรมตางๆ ในชวงที่ผานมา  โดยมีการใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล ประมาณ 5.20  
ลานตัน (รอยละ 89.50) เปนขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกจากบานเรือน ตั้งแตตนทาง สวนมากเปนประเภท แกว กระดาษ 
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ซึ่งเปนขยะมูลฝอยที่มีมูลคา หลังจากคัดแยกขยะที่มีมูลคาเหลานี้ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
และมีการใชประโยชนจากขยะอินทรีย ประมาณ 0.60 ลานตัน (รอยละ 10.33) หลังจากที่ขยะมูลฝอยที่มีมูลคาถูก 
คัดแยกตั้งแตตนทางออกไปแลว จะมีขยะมูลฝอยสวนที่เหลืออยูสวนใหญเปนขยะอินทรียประเภทเศษอาหาร พืช ผัก 
ผลไมตางๆ ซึ่งมีปริมาณมากแตถูกนํากลับมาใชประโยชนไดเพียงบางสวนเทานั้นรวมทั้งการใชประโยชนขยะมูลฝอย 
ในรูปการผลิตแกสชีวภาพในชุมชน ประมาณ 0.01 ลานตัน (รอยละ 0.17) โดยการนําขยะอินทรียมาผานกระบวนการ
แปรรูปและผลิตแกสชีวภาพเพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕60ก, หนา 70-76)        

1.3) ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  กรมควบคุมมลพิษไดประมาณการของเสียอันตรายที่
เกิดข้ึนทั่วประเทศ ในป 2559 มีจํานวน 3.462 ลานตันเพิ่มข้ึน 0.017 ลานตัน หรือรอยละ 0.49 จากป 2558 ของ
เสียอันตรายที่เกิดข้ึนสวนใหญเปนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ประมาณ 2.8 ลานตัน (รอยละ 80) และเปนของ
เสียอันตรายจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) ประมาณ 0.606 ลานตัน (รอยละ 18) 
และมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ 0.056 ลานตัน (รอยละ 2)  ทั้งนี้ จากการสํารวจปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนและ 
การคาดการณปริมาณการเกิดข้ึนประมาณ 606,319 ตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.54 จากป 2558 สวนใหญเปน 
ซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 
ประมาณ 393,070 ตัน หรือรอยละ 65 และของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เชน แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย 
ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสเปรย เปนตน ประมาณ 213,249 ตัน หรือรอยละ 35  ซึ่งพบปญหาและอุปสรรค อาทิ
เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนสงของเสียอันตรายชุมชน จึงสงผลใหของเสีย
อันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ขาดกฎระเบียบในการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไป และหลายพื้นที่ไมมีสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน  เพื่อรอสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ รวมทั้ง
ของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสบางประเภท ถูกนําไปรีไซเคิลดวยวิธีการที่ 
ไมถูกตองตามหลักวิชาการจึงกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

สําหรับมูลฝอยติดเชื้อไดคาดการณปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ป 2559 จํานวน 55,646 
ตัน เพิ่มข้ึนจาก ป 2558 จํานวน 1,778 ตัน (รอยละ 3.3) เปนมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนจากโรงพยาบาลรัฐ 31,601 
ตัน (รอยละ 56.79) โรงพยาบาลเอกชน 9,486 ตัน (รอยละ 17.05) คลินิก 10,691 ตัน (รอยละ 19.21) 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัย (รพ.สต.) 3,544 ตัน (รอยละ 6.37) สถานพยาบาลสัตว 321 ตัน 
(รอยละ 0.58) และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 3.2 ตัน (รอยละ 0.01) แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อสวนใหญมาจาก
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งรวมหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ตั้งรวมอยูกับสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อสวนใหญถูกสงไปกําจัดที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสิ้น 
49,056 ตัน (รอยละ 88) ประกอบดวย เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 แหง ประมาณ 
14,016 ตัน และเตาเผาของบริษัทเอกชน จํานวน 5 แหงประมาณ 35,040 ตัน ทั้งนี้ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อสวนใหญ 
ยังไมมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ และมูลฝอยติดเชื้อที่หายไปจากระบบการกําจัด 
ประมาณ 6,590 ตัน (รอยละ 12)  อาจเกิดจากการกําจัดเองโดยเตาเผาของโรงพยาบาลหรือกําจัดดวยวิธีการอ่ืน  
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อยางไรก็ตาม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสวนใหญสงไปกําจัดที่เตาเผาของเอกชนหรือขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แตในสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  
การขนสง และการกําจัด เนื่องจากมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนของแตละแหงตอวันมีปริมาณนอยมาก รวมถึงการเก็บรวบรวม
มูลฝอยติดเชื้อตองมีแนวทางปฏิบัติเปนการเฉพาะ และตองเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ ทําใหการเก็บรวบรวมและ
กําจัดในสถานที่ของตนเองเปนไปไดยากและมีคาใชจายสูงมาก สถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กบางสวน จึงสงมูลฝอย
ติดเชื้อไปกําจัดรวมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เปนเครือขาย หรือบางสวนอาจทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุม
มลพิษ, ๒๕60ก, หนา 77-79)        

1.4) คุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ซึ่งมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศทั้งหมด 63 สถานี ตั้งอยูในพื้นที่ 31 จังหวัดที่ตองมีการเฝาระวังคุณภาพอากาศ
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ ชุมชนหนาแนน เขตอุตสาหกรรม พื้นที่เสี่ยงตอการเผาในที่โลง คุณภาพอากาศ 
ในป 2559 มีแนวโนมดีข้ึน สารมลพิษทางอากาศที่ยังคงเปนปญหา คือ ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

มีผลการตรวจวัดสูงกวามาตรฐานใน 21 จังหวัด จาก 31 จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติจากการคํานวณ
รอยละของจํานวนวันที่ฝุนละอองคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินคามาตรฐาน พบวาจังหวัดสวนใหญมีคานอยกวารอยละ 5 
ยกเวนในจังหวัดเชียงรายและสระบุรีที ่พบมากกวารอยละ 10 และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  

ตรวจพบวา มีปริมาณสูงกวาคามาตรฐานใน 12 จังหวัด จาก 14 จังหวัดที่มีการตรวจวัด  โดยมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
อยูในชวง 2 – 180 มคก./ลบ.ม. คาสูงสุดของแตละสถานีโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ 93 มคก./ลบ.ม. ลดลงจากป 2558 รอยละ 
18 และปริมาณโอโซนคาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงเกินมาตรฐานใน 24 จังหวัด จาก 27 จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติ โดยมีคาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดของแตละสถานีเฉลี่ยทั้งประเทศ 94 พีพีบี ลดลงรอยละ 3 และพบคาสูงสุด 152 
พีพีบี ณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  อยางไรก็ตาม ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  
ป 2559 จากคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (คาเฝาระวัง) พบสารเบนซีนเกินคาเฝาระวัง จํานวน 4 คร้ัง ในเดือนกุมภาพันธ 
กรกฎาคม กันยายน และตุลาคม  สาร 1, 3 – บิวทาไดอีน เกินคาเฝาระวัง จํานวน 1 คร้ัง  ในเดือนสิงหาคม คาเฉลี่ย  
1 ป พบสารเบนซีน และสาร 1,3 - บิวทาไดอีน มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมาจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ 10 
สถานี พบสารเบนซีนมีเกินคามาตรฐาน จํานวน 6 สถานี และสาร 1,3 – บิวทาไดอีน เกินคามาตรฐาน จํานวน 3 สถานี 
ในขณะที่ สาร 1,2 – ไดคลอโรอีเทน มีแนวโนมดีข้ึนจากป 2558 โดยพบแนวโนมเกินคามาตรฐาน จํานวน 2 สถานี  
ในบริเวณที่อยูใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕60ก, หนา 16-31) 

 
 2) การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน กรุงเทพมหานครมีการสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  โดย
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2557 มี 19,339 ไร เปน 21,226 ไร เพื่อใหประชาชนได
ออกกําลังและการพักผอนหยอนใจ ทําใหจํานวนพื้นที่สีเขียวและสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากร ๑ คน มีแนวโนมสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง ซึ่งใน พ.ศ. 2558 มี 5.97 ตารางเมตรตอคน อยางไรก็ตาม สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอคนในกรุงเทพมหานคร
ดังกลาว ยังอยูในระดับที่ต่ําเมื่อเทียบกับเมืองใหญของประเทศพัฒนาแลวอ่ืนๆ เชน ประเทศบราซิล (๕๒ ตารางเมตรตอ
คน) สหรัฐอเมริกา (๒๓.๑ ตารางเมตรตอคน) และแคนาดา (๑๒.๖ ตารางเมตรตอคน) เปนตน และยังอยูในระดับที่ต่ํากวา
เกณฑคาเฉลี่ยขององคการอนามัยโลก คือ ๙ ตารางเมตรตอคน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ในรูปแบบสวนสาธารณะ จํานวน 7 ประเภท1 โดยใน ป พ.ศ. 2556-2559 กําหนดไวที่จํานวน 5,000 ไร หนวยงาน 
ที่เก่ียวของไดดําเนินการสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาโดยตลอด โดยใน พ.ศ. 2558 มีการกําหนดเปาหมายการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวรายป ซึ่งสามารถเพิ่มจํานวนพื้นที่สเีขียวในกรุงเทพมหานครไปทั้งสิน้ 4,649 ไร 2 งาน 71 ตารางวา คิดเปนรอยละ 
92.99 ของเปาหมายที่ตั้งไว 

สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมดานมลทัศนในพื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท และพื้นที่ธรรมชาติใน พ.ศ.2558- 
2559  มีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงผลใหมีการขยายตัวดานธุรกิจการคา
และมีการขยายตัวดานการตลาดเพิ่มมากข้ึน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธสินคาและบริการตางๆ ใหเขาถึงผูบริโภคมากข้ึน 
ทําใหมีการวิวัฒนาการรูปแบบและเทคนิคการโฆษณาที่หลากหลาย โดยเฉพาะปายโฆษณาที่เปนแผนปายขนาดตางๆ และ 
ปายดิจิตอลที่มีเพิ่มมากข้ึนในเขตเมือง ที่มีการติดตั้งอยางไมเหมาะสม กระจัดกระจาย ไมเปนระเบียบ อีกทั้งการขยายตัว
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ของระบบเครือขายโทรคมนาคมตางๆ เชน สายโทรศัพท และสายเคเบิล เปนตน ทําใหมีการติดตั้งสายโทรคมนาคม
เหลานี้กับสายไฟฟา จึงพันกันเปนกอนหรือบางพื้นที่คลอยต่ําติดพื้นดิน ซึ่งมีผลกระทบตอภูมิทัศนของเมือง และอาจไม
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางไรก็ตาม ถึงแมวาพื้นที่สีเขียวจะมีแนวโนมของเพิ่มข้ึน และมียุทธศาสตร
การจัดการภูมิทัศนซึ่งเปนแนวทางเพื่อใหทองถ่ินดําเนินการ ไดแก โครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ชุมชนอยูคู
อุตสาหกรรม เมืองนาอยู คูคุณธรรม การจัดทําฐานขอมูลเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนการจัดตั้งเครือขายการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนประเทศไทย และยุทธศาสตร 
การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน เปนตน  แตเนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนทําใหมีปญหามลพิษ เชน ขยะประเภท
ตางๆ เพิ่มมากข้ึน และมีปญหาดานมลทัศนในเขตเมืองที่มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน แตยังตองมีการบูรณารวมกับทองถ่ินอยาง
ตอเนื่อง ควบคูไปกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมายผังเมือง เพื่อลดชองวางในการควบคุมการกอสรางสิ่งปลูกสรางที่ 
ไมเหมาะสมในพื้นที่ดวย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 241-250)           

ท่ีมา :  1สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 ประเภท ไดแก สวนเฉพาะทาง สวนชุมชน สวนถนน สวนระดับเมือง สวน
ระดับยาน สวนหมูบาน และสวนหยอมขนาดเล็ก 

 
3) การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดก

ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ในชวงป พ.ศ. 2554–25581 รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก แมจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน ผนวกกับโครงการพัฒนาตางๆ ที่เกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของประเทศ แตอีกดานหนึ่ง สถานการณดังกลาวสะทอนความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในภาพรวม ภายใตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทีร่วดเร็วและมีแนวโนมรุนแรงข้ึน  
ในชวงเวลาที่ผานมา  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม2 ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติไว 10 ประเภท ซึ่งจัดทําเสร็จแลวมีทั้งหมด 5 ประเภทคือ โปงพุรอน ธรณีสัณฐานและ 
ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ําตก และถํ้า แตมีการประเมินแลวเสร็จเพียง 2 ประเภทคือ ภูเขา และน้ําตก นอกจากนี้1 
ประเทศไทยไดมีการกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษในลักษณะตางๆ อันมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการอนุรักษและบริการจัดการ
แหลงธรรมชาติ อาทิ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา อุทยานและวนอุทยานแหงชาติ รวมไปถึงเขตสงวน
ทรัพยากรประเภทตางๆ หรือแหลงอนุรักษธรณีวิทยาที่อยูภายใตการคุมครองจากภาครัฐสําหรับกรณีอุทยานแหงชาติ 
ซึ่งเปนเขตพื้นที่อนุรักษที่มีจํานวนมากที่สุด พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติทั้งสิ้น ๑๔๘ แหง  
ทั่วประเทศ ครอบคลุมเนื้อที่ ๔๓.๕๔ ลานไรโดยตั้งแต พ.ศ.2554-2558 นักทองเที่ยวที่เขาชมอุทยานแหงชาติ 
ทั่วประเทศมีจํานวนกวา 11 ลานคนตอป มีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 8.36 ตอป และสรางเม็ดเงินเขาสูระบบเปนจํานวน
กวา 659.95 ลานบาทตอป 

 
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในป พ.ศ. ๒๕๕๘1 ประเทศไทยมีโบราณสถานทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 

๗,๗๖๕ แหง แบงออกเปน โบราณสถานทั่วราชอาณาจักรที่ยังไมไดสํารวจและประเมินคุณคาเพื่อประกาศข้ึนทะเบียน
จํานวน ๕,๖๗๘ แหง และที่ประกาศข้ึนทะเบียนแลวเปนจํานวน ๒,๐๘๗ แหงรวมทั้งมีการประกาศเขตพื้นที่เมืองเการวม
ทั้งสิ้น 9 เมือง ไดแก เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกาแพร เมืองเกาจันทบุรี เมืองเกาปตตานี เมืองเกาเชียงราย เมืองเกา
สุพรรณบุรี เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเการะยอง และเมืองเกาตะก่ัวปา คิดเปนเนื้อที่รวม 7,937.5 ไรและใน พ.ศ. 2559  
ไดมีการประกาศเขตพื้นที่เมืองเกา รวมทั้งสิ้น 5 เมือง ไดแก เมืองเกาพะเยา เมืองเกาตาก เมืองเกานครราชสีมา เมืองเกา
สกลนคร และเมืองเกาสตูล สวนยานชุมชนเกา มีการประกาศจํานวนทั้งสิ้น 509 แหง แบงออกเปนยานชุมชนเกาในภาค
กลาง จํานวน 131 แหง ภาคตะวันออก จํานวน 55 แหง ภาคใต จํานวน 164 แหง และภาคเหนือ จํานวน 159 แหง 
นอกจากนั้น2 ยังมีการประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558) นับเปนการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แหงแรก 
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แหลงมรดกโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๘1 ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกจํานวน ๕ แหง โดยเปนแหลงมรดก
โลกทางธรรมชาติจํานวน ๒ แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง (ข้ึนทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๓๔) 
และพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ (ข้ึนทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๔๘) และเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจํานวน ๓ แหง 
ไดแก เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (ข้ึนทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๓๔) อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
(ข้ึนทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๓๔) และแหลงโบราณคดีบานเชียง (ข้ึนทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๓๕)นอกจากนี้ ประเทศยังมีแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่อยูในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) จํานวน ๕ แหลง ไดแก เสนทาง
เชื่อมตอทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เก่ียวของ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองต่ํา (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท (พ.ศ. ๒๕๔๗) พื้นที่กลุมปาแกงกระจาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) และอนุสรณสถาน สถานที่ตางๆ และภูมิทัศนวัฒนธรรมของเชียงใหม นครหลวงลานนา (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย
ในกรณีของแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่อยูในบัญชีรายชื่อเบื้องตนนี้ ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
หนวยงานที่เก่ียวของรวมไปถึงประชาชนทีอ่าศัยอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งของแหลงมรดกในบัญชีรายชื่อเบื้องตนแตละแหง 
ตางมีการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนใหแหลงมรดกทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาติของถ่ินตนไดรับการเสนอ
ชื่อตอองคการยูเนสโกเพื่อข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 

ท่ีมา :   1 รายงานสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
            ๒๕60, หนา 25๐-265 
              2 แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
           ๒๕60, หนา ข-32 ถึง 34 

 
 
ดังนั้น ในภาพรวมของยุทธศาตรที่ ๔ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ  

ซึ่งมุงเนนการปองกันและลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิด และการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด
การจัดการที่มีประสิทธิผล การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลง
ธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ และ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามรายยุทธศาสตรที่ ๔  
ประกอบดวย การจัดการมลพิษ ซึ่งมีทั้งสถานการณโดยทั่วไปที่มีแนวโนมดีข้ึน ไดแก คุณภาพอากาศระดับเสียงคุณภาพ
ของน้ําทะเลคุณภาพน้ําใตดินขยะและของเสียอันตราย เปนตน  และสถานการณโดยทั่วไปที่มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง ไดแก 
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน เปนตน  นอกจากนั้น ยังมีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน) พบวา 
กรุงเทพมหานครมีอัตราสวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลง
ศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการประกาศจัดตั้งพื้นที่เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเพิ่มข้ึน จึงจําเปนตองมุงเนนในการแกไขปญหามลพิษ โดยการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูทองถ่ินและภาคประชาชน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการมลพิษ
อยางมีสวนรวม การกําหนดแนวทางและจัดทําแผนการแกไขปญหามลพิษอยางเปนรูปธรรม การเขมงวดกับการบังคับใช
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ สรางระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา 
องคความรูและศักยภาพในการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพื่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชาชนในทุกระดับ  

อยางไรก็ตาม สวนใหญหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนไดดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนซึ่งมีทั้งหนวยงานที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและ
ทิศทางของตัวชี้วัดได และหนวยงานที่อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด 
ที่กําหนด  นอกจากนั้น หนวยงานดังกลาวยังสามารถดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว โดย 
มีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติตามรายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ และ 
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มีหนวยงานเพียงบางสวนที่ยังไมมีการรายงานขอมูลดังกลาว ดังนั้น หากภาคีเครือขายของหนวยงานที่เก่ียวของให 
ความรวมมือในการดําเนินงานดานการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่เขมแข็งมากยิ่งข้ึนในแผนฉบับตอไป ยอมสงผลในภาพรวมไปถึงการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศที่ดี
ข้ึนควบคูไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับที่ดียิ่งข้ึนในอนาคตตามลําดับดวย 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
                    ภัยธรรมชาต ิ
 
สวนที่ ๑ หลักการและสาระสําคัญ 

การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  
เปนการมุงเนนการสรางศักยภาพและความพรอมของทุกภาคสวนในการรองรับและการปรับตัวตอผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความรวมมือในการลดการปลอยกาซ 
เรือนกระจก เพื่อสรางความคุมกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  ๕ การเตรียมความพรอมเพื่อ รับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติจึงมีเปาประสงคและเปาหมาย ดังนี้ 

เปาประสงคหรือเปาหมายสูงสดุ เปาหมาย 
สรางความพรอมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ
 

มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลการดําเนินงาน 
ในการบรรลุผลตามเปาหมายและเปาประสงคของตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัดไดแก 

ตัวชี้วัดที่ ๕.1 สัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทํา 
แนวทางการฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัยตอพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ ๕.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาต ิ
         ตัวชี้วัดที่ ๕.3   ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
และ/หรือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว 

ตัวชี้วัดที่ ๕.4 มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่ ๕ ยังประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (1) การสรางความพรอมในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ (2)การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา และ๓๓ 
แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ จะตองดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 1๐ แนวทาง และ 
ระยะปานกลาง ๒3 แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาที่ ภารกิจ  
ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงานตางๆ  ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงาน
ปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับยุทธศาสตรที่ ๕ มีหนวยงานที่เก่ียวของ จาก ๑๔ 
กระทรวง ๑๔  กรม และ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ทั่วประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ซึ่งสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓-๕.1    

ตารางที่ ๓-๕.1 สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ ๕ 

แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 

๑) การสรางความพรอม 
ในการปรับตัวตอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศและภัย 
    ธรรมชาติ 
 

๕.๑ สัดสวนของพืน้ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับ
การจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัย
พิบัติ และ/หรือ จัดทําแนวทาง 
การฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 

รอยละ  ทส (ทธ.) 
 

๕.๒ จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 
 

คน  มท (ปภ.) 
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แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 

๒) การวางรากฐานสู 
การพัฒนาแบบปลอย 
    คารบอนต่ํา 

๕.๓ ปริมาณการปลอยกาซคารบอน 
ไดออกไซดตอผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศ และ/หรือปริมาณ 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ตอหัว 

ตัน
คารบอนได 
ออกไซด 
เทียบเทา

ตอ
ผลิตภัณฑ
มวลรวมใน
ประเทศ
และ/หรือ 

ตอหัว 

 ทส (อบก.) 
พน (พพ.) 

๕.๔ มีฐานขอมูลกลางการปลอย 
กาซเรือนกระจกของประเทศ 

มี () 
ไมมี () 

 ทส (อบก.) 
 

หมายเหตุ :           หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

            หมายถึง  เพ่ิมข้ึน       หมายถึง  ลดลง 
 
 

สวนที่ ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559  
                  ระยะสิ้นสุดแผน 
 

๒.๑ การติดตามประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวกําหนดที่ใชในการวัดผลการบรรลุผลตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการปฏิบัติโดยมีหนวยงานเจาของขอมูลที่เก่ียวของ 
ประกอบดวย ๓ กระทรวง ๔ กรมและ/หรือหนวยงาน ไดแก  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( กรมทรัพยากรธรณี องคการบริหารจัดการ 
กาซเรือนกระจก ) 

๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย )  
๓) กระทรวงพลังงาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน )  

ในการนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผนโดยพิจารณาประมวลผลขอมูลจากการตอบแบบรายงานของหนวยงานตางๆสามารถ
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติดังตารางที่ ๓-๕.2 โดยมีผลการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ ๕ ดังรายละเอียดในตารางภาคผนวกที่ ๕-๑ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบ 
มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สรุปได ดังนี้ 
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ตารางที่ ๓-5.2  สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 5 (ป 2555-2559) 

 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลผุลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

5.1 สัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครือขาย
เฝาระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่
เสี่ยงภัยตอพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 

 
ทธ. 

 

  

5.2  จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 
 

 
ปภ. 

  

5.3 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ/หรือ ปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว 

  
อบก., พพ., สผ. 

 

 
 

๕.๔ มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ 
 

 
อบก., สผ. 

  

หมายเหต ุ :    ๑.         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
                  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายและทิศทางของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวได 
 

1. ตัวชี้วัดที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด มีจํานวน 3 
ตัวชี้วัด ไดแก 

๑) ตัวชี้วัดที่ ๕.๑  สัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ และ/
หรือจัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๕.1 การสราง 
ความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  โดยกรมทรัพยากรธรณี ไดรายงานวา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2546–2557  มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมที่ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย และ 
มีการเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลมไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล ในพื้นที่ 51 จังหวัด คิดเปนรอยละ ๙๔ จากจังหวัดที่เปนพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถลมทั้งหมด ๕๔ จังหวัด คิดเปนสัดสวนที่มากกวาเมื่อเทียบกับ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีการจัดตั้งเครือขาย 
เฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ ๔๔ จังหวัด คิดเปนรอยละ ๘๑ จากจังหวัดที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมทั้งหมด
รวมทั้งจัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยดินถลม ไดแก โครงสรางชะลอความเร็วของการไหลและ 
การดักตะกอนทางน้ําการฟนฟูพื้นที่ประสบภัยดินถลมและการเสริมแนวลาดเชิงเขาดวยกระสอบพลาสติกแบบมีปก  
เปนตน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวมีความสอดคลองตามเปาหมายของตัวชี้วัดแลว ตั้งแตการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมาย
และทิศทางของตัวชี้วัดได ซึ่งจะเห็นไดวา มีแนวโนมของสัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดมีการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ 
(ดินถลม) มากข้ึนตามลําดับ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับชุมชนและหนวยงานทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหความรวมมือ และ
มีสวนรวมในการดําเนินการฟนฟู 

๒) ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับ 
แผนงานที่  ๕.1 การสรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติโดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไดรายงานผลจํานวนผูเสียชีวิตจากอุทกภัย ในป พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน ๑03 คน จึงลดลง
จากป พ.ศ. 2554 (ปฐาน) ซึ่งมีจํานวนผูเสียชีวิตจากอุทกภัย 113 คน  ทั้งนี้ จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาต ิ
ในภาพรวม จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงที่ไมแนนอน ซึ่งข้ึนกับปจจัยภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมไดวา จะรุนแรง 
มากนอยเพียงใด ประกอบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน ทําใหตัวเลขของจํานวนผูเสียชีวิต 
ไมสามารถสื่อไดเหมือนภัยจากการกระทําของมนุษย เชน อุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาล ซึ่งมีการวัดจํานวนเพิ่มข้ึนลดลง
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ของปริมาณผูเสียชีวิต เพื่อนํามากําหนดมาตรการปองกันใหจํานวนผูเสียชีวิตลดลงได อยางไรก็ตาม ปภ. ไดวิเคราะหและ
จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยจากน้ําทวม น้ําปาไหลหลาก และโคนถลมในภาพรวมทั้งประเทศในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตรแลว 
ดังนั้น จึงจัดวามีการดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดนี้แลว 

๓) ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
ที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 5.2 การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ําโดยองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ไดรายงานผลตั้งแตการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช 2 ป) วามีการดําเนินการรวบรวมขอมูลกิจกรรมที่นําไปสู
การปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อนํามาคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ IPCC และนํามาพัฒนา
ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกได โดยมีขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ. 2543–2553 จึงสามารถบรรลุผลตาม
เปาหมายของตัวชี้วัดได  นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไดจัดทํารายงาน
ความกาวหนารายสองป ฉบับที่ 1 ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดรวบรวม
ความกาวหนาของการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศจนถึงป พ.ศ.2556 ประกอบดวยการจัดทํา
บัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ และความตองการดานงบประมาณ เทคโนโลยี การเสริมสรางขีดความสามารถ 
ดานวิชาการ ตลอดจนการสนับสนุนที่ประเทศไทยไดรับอีกดวย 

ในการรายงานผลการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ (ระยะ
ปสุดทายของแผน) เมื่อป พ.ศ.2559 มีการรายงานผลการดําเนินงานของ อบก. มีการรายงานผลขอมูล ในป พ.ศ. 
2543-2546 พบวา ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และภาคสวนที่มีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด คือภาคพลังงาน รองลงมาคือการทําการเกษตรกรรรม (การปลอยกาซมีเทนจากนาขาวหรือการเผา) 
การตัดไมทําลายปา ภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงาน โดยมีรายละเอียดขอมูลการปลายกาซเรือนกระจก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

ซึ่งประเทศไทยมีการคาดการณการปลอยกาซเรือนกระจกวามีแนวโนมสูงข้ึนจนถึงป พ.ศ.2593 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้  ประเทศไทยไดดําเนินงานตามนโยบายและแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
ในการดําเนินการกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions : 
NAMAs) โดยประเทศไทยตั้งเปาหมายไววาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางนอยรอยละ 7-20 ภายในป พ.ศ. 
2563 ซึ่งภาคพลังงานมีสวนสําคัญอยางมากในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และประเทศไทยไดเร่ิมดําเนินการแลว 
เชน แผนอนุรักษพลังงาน แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการคมนาคมขนสงอยางยั่งยืน ฯลฯ โดยใช
งบประมาณของประเทศในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางไรก็ตามควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

ป ปริมาณการปลอยกาซเรือกระจก (หนวย: ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 
2543 229.1 
25๔4 225.0 
2545 238.8 
2546 251.8 
25๔7 265.9 

ป ปริมาณการปลอยกาซเรือกระจก(หนวย: ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 
2553 345.4 
2563 498.7 
2573 715.2 
2583 985.7 
2593 1,398.7 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติมสวนผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถดําเนินงานไดบรรลุผล
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ในสวนที่ อบก. 
ดําเนินการแลว ไดแก  

- โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM ซึ่ง อบก. 
ไดมีหนังสือรับรองโครงการไปแลว 222 โครงการ คาดวาจะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 12.7 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยมีสัดสวนโครงการที่เก่ียวกับไบโอแกส รอยละ 53.34 ชีวมวล รอยละ 21.98 และ
อ่ืนๆ รอยละ 24.68  ซึ่งปจจุบันราคาคารบอนเครดิตต่ํากวา 1 ยูโร (เทียบเทากับเงินไทยประมาณ 39.55 บาท) ทําให 
มีผูประกอบการเขารวมโครงการ CDM ลดนอยลง  

- โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (THAILAND 
VOLUNTARY EMISSION REDUCTION PROGRAM : T-VER)  ซึ่ง อบก. ไดออกหนังสือรับรองโครงการไปแลว  
7 โครงการ คาดวาจะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดได 340,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป  

- โครงการ Low Emission Supporting Scheme (LESS) เปนโครงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจภายในประเทศไทย โดยสนับสนุนใหประชาชน ชุมชนทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการชวยลด 
การปลอยกาซเรือนกระจก 

- การพัฒนาฉลากคารบอนฟุตพร้ินทสําหรับผลิตภัณฑ จํานวน 1,705 ผลิตภัณฑ 
มีผูประกอบการเขารวม 396 บริษัท และพัฒนาฉลากคารบอนฟุตพร้ินทสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับฉลากแลว 46 เทศบาล  และการพัฒนาฉลากคารบอนสําหรับการดําเนินงานชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวม 135 องคกร  

- การจัดตั้ง Climate Change International Technical and Training Center (CITC) 
สําหรับการอบรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
2. ตัวชี้วัดที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบ มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
และ/หรือปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว ซ่ึงเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ 5.2  
การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  
ไดรายงานผลขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕8 วา มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว 3.333 ตัน/คน โดยมีปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 219,052 พันตัน และจํานวนประชากรทั้งประเทศ 65,729 พันคน ซึ่งมี
ปริมาณเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕3 (ปฐาน) ซึ่งมีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวเทากับ3.10
ตัน/คน โดยที่มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 198,๐59 พันตัน และจํานวนประชากรทั้งประเทศ
เทากับ 65,729 พันคน ดังนั้น จะเห็นไดวาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวเพิ่มข้ึน จึงยังไมสอดคลองกับ
ทิศทางของตัวชี้วัด  ทั้งนี้ พพ. จัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงาน แยกตามสาขาเศรษฐกิจเทานั้น 
ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของภาคพลังงาน ไมใชขอมูลของภาคพลังงานทั้งหมด 

 
 
                ๒.๒ การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

 ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  ประกอบดวย ๒ แผนงาน และ ๓๓ แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งแบงเปนระยะเรงดวน ๑๐ 
แนวทาง และระยะปานกลาง ๒๓ แนวทาง ดังตารางที่ ๓-5.3 
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ตารางที่ ๓-5.3  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 

๕.๑ สรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

๖ ๑๐ ๑๖ 

๕.๒ การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา ๔ ๑๓ ๑๗ 

รวม ๑๐ ๒๓   ๓๓ 

สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ๑๑ กระทรวง ๘ กรม และ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 

๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๕) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
๖) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๗) กระทรวงการคลัง 
๘) กระทรวงคมนาคม 
๙) กระทรวงพลังงาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ) 
๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑) กระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๒) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ( หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 

สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ๑๔ กระทรวง ๑๑ กรม และ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน  ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ) 

๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ) 
๓) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๕) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
๖) กระทรวงการคลัง 
๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ) 
๘) กระทรวงศึกษาธิการ 
๙) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ) 
๑๐) กระทรวงการตางประเทศ 
๑๑) กระทรวงพาณิชย 
๑๒) กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ) 
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๑๓) กระทรวงพลังงาน 
๑๔) กระทรวงคมนาคม 
๑๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ( หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 

จากการพิจารณาและประมวลผลขอมูลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทาง 
การปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๕ ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ๓-๕.4 โดยมีผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๕ รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่ ๕-๒ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบ 
มีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้

ตารางที่ ๓-5.4  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติบัติภายใตยุทธศาสตรที ่5 (ป 2555-2559) 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

5.1 การสรางความพรอม 
ในการปรับตัวตอ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

และภัยธรรมชาติ 

ระยะเรงดวน 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 5.1.6 

ระยะปานกลาง 

5.1.7, 5.1.8, 5.1.9,5.1.10, 5.1.11, 
5.1.12, 5.1.13,5.1.14, 5.1.15,5.1.16 

- 

5.2 การวางรากฐานสู 
การพัฒนาแบบ
ปลอยคารบอนต่าํ 

ระยะเรงดวน 

 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 - 

ระยะปานกลาง 

   5.2.5, 5.2.6,5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 
5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17 

 
- 

ระยะเรงดวน ๙ ๑ 
ระยะปานกลาง ๒๓ - 

รวม ๓๒ ๑ 

หมายเหตุ  : ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนาของ 
การดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได 

 
สรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรที่ 5 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิพบวามีหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ 
และหนวยงานสนับสนุนสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไว จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
และมี 1 ตัวชี้วัดที่หนวยงานยังอยูในระหวางการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด 
ที่กําหนดไว แตเนื่องจากการรายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ยังขาดความตอเนื่อง ครบถวน และ/หรือ
ขาดความสอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว จึงไมสามารถประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได 
นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลางแลวจํานวน 32 
แนวทาง (ระยะเรงดวน 9 แนวทาง และระยะปานกลาง ๒3 แนวทาง)  โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับ
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงานดังกลาวรับผิดชอบ แตยังมีแนวทางการปฏิบัติที่ยังไมสามารถ
ประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได จํานวน 1 แนวทาง (ระยะเรงดวน) เนื่องจากยังไมมีการรายงานขอมูล 
ผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือขอมูลที่รายงานยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของ 
การดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได ทําใหขาดขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว 
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2.3 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ   

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกทั้งสิ้น ๓๐๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
หรือเพียงเปนรอยละ ๐.๘ ของการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั่วโลก เมื่อคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Procuct: GDP) ประเทศไทยมีอัตราการปลอยอยูที่ ๒๘๙ กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และเมื่อคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากร 
ประเทศไทยมีอัตราการปลอยจัดเปนอันดับที่ 3 ของประเทศในอาเซียน และมีอัตราการปลอยเปนอันดับที่ ๕๗ จาก ๑๙๓ 
ประเทศทั่วโลก สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศลดลงเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป ระหวาง 
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗   อยางไรก็ตาม การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคกิจกรรมตางๆ ของประเทศไทยที่เปนตัวเลข 
จากการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๔) มีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ ๓๐๕.๕๒ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา พบวา การปลอยในภาคพลังงานเปนภาคกิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 
โดยปลอยมากกวารอยละ ๖๐ ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือ ภาคการเกษตร และภาค
กระบวนการอุตสาหกรรม ตามลําดับ 

จากขอมูลในแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕9๓) ระบุวาประเทศ
ไทย จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางนอย ๓ ดาน คือ ๑) แนวโนมปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย
สูงข้ึนในทุกภูมิภาค ๒) ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงข้ึน และ ๓) ฤดูรอนในประเทศไทยจะยาวนานข้ึนถึง ๒-๓ เดือน และ 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลใหเกิดความสูญเสียตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกคิดเปนรอยละ ๔๗ ของพื้นที่ทั้งประเทศ หากผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงข้ึน ประเทศไทยอาจตองประสบปญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจาก 
ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งจะเกิดบอยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
สงผลใหปญหาการจัดการน้ําที่จะมีความซับซอนมากข้ึน การสูญเสียพื้นที่ชายฝงและการรุกล้ําของน้ําเค็มจะมากข้ึน 
ผลิตผลทางการเกษตรจะมีความแปรปรวนมากข้ึน นอกจากนั้น ยังสงผลกระทบตอการเกิดโรคระบาดเขตรอน 
ที่จะมีแนวโนมการระบาดสูงข้ึน โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก 

จะเห็นไดวา สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน และสงผลทําใหเกิดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจึงเปนประเด็นสําคัญที่แตละประเทศ ควรให
ความสําคัญ ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกและเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีความ 
ตกลงปารีส (Conference of Parties: COP21)โดยรัฐบาลไทยไดแสดงเจตนารมณของประเทศไทยที่จะปฏิบัติการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ - ๒๕ จากกรณีปกติ ภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ ที่ระบุไวตามเจตจํานงของประเทศในการ 
มีสวนรวม (INDC)การดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย จะมุงเนนการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และภาคขนสงเปนหลัก สําหรับภาคพลังงานประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน การใช
พลังงานที่มีหลากหลายประเภทโดยเนนพลังงานที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือปลอยคารบอนต่ํา และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน สําหรับภาคขนสง ประเทศไทยเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
ระบบขนสงมวลชน การใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดระบบการขนสง (logistic) ที่มีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามแผนการลดกาซเรือนกระจกในปจจุบัน ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ โดยเฉพาะการที่
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของมีจํานวนมากและมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่แตกตางกัน ไมมีการจัดเก็บที่เปนฐานขอมูล
กลาง รวมถึงขอมูลที่รายงานอาจไมสอดคลองกันหรือมีการนับซ้ํา สงผลใหการผลักดันนโยบายเปนไปไดอยางจํากัดและ
เกิดความลาชา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ก, หนา 374-3๘4)           
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ดังนั้น ในภาพรวมของยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพื ่อรับมือกับความเสี ่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มุงเนนการสรางศักยภาพและความพรอมของทุกภาคสวนในการรองรับ
และปรับตัวตอผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 
ความรวมมือในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสรางภูมิคุมกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
ทั้ ง เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดลอม โดยมี เปาหมายของยุทธศาสตร  คือ เพื่อใหมีการเต รียมความพรอม 
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม 
รายยุทธศาสตรที่ ๕ ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปลอยกาซเรือนกระจกการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ระดับน้ําทะเล การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนและพายุหมุนเขตรอนปรากฏการณเอลนิโญ ลานินญาอุทกภัย
และวาตภัยรวมทั้งผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ  
จึงจําเปนตองเรงดําเนินการสรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  และ
การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ําอยางตอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ใหเขาสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลตอลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
ภาคสวนตางๆ ลงได 

 อยางไรก็ตาม สวนใหญหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนไดดําเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัด 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว ในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งหนวยงานที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของ 
ตัวชี้วัดได และหนวยงานที่อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนด 
รวมทั้งหนวยงานเจาของขอมูลที่ยังไมมีการรายงานขอมูลตัวชี้วัด นอกจากนั้น หนวยงานดังกลาวยังสามารถดําเนินงานตาม
แผนงานและแนวทางการปฏิบัตทิี่กําหนดไว โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ
ตามรายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ และมีหนวยงานเพียงบางหนวยงานที่ยังไมมีการรายงานขอมูลดังกลาว ดังนั้น หากภาคี
เครือขายของหนวยงานที่เก่ียวของใหความรวมมือในการดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
ในแผนฉบับตอไป ยอมสงผลตอภาพรวมในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติของประเทศในอนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
 
สวนที่ ๑ หลักการและสาระสําคัญ 

การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มุงเนนการสรางรากฐานใหประชาชนในสังคมไทย 
มีวิถีชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานของความรูที่ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน สรางความตระหนักในบทบาทตามภารกิจหนาที่ และเสริมสรางศักยภาพของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยางเหมาะสม ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึก
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม จึงมีเปาประสงคและเปาหมาย ดังนี้ 

เปาประสงคหรือเปาหมายสูงสดุ เปาหมาย 
 

สรางสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
๑. ทุกภาคสวนมีความตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมตามบทบาทและหนาทีท่ี่เหมาะสม 
๒. มีกลไกการขบัเคลื่อนภาคสวนตางๆ ใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลการดําเนินงาน 
ในการบรรลุผลตามเปาหมายและเปาประสงคของตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๒ตัวชี้วัดไดแก 

 ๖.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุทีผ่ลิตรายการเพื่อเผยแพรและใหความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม 
 ๖.๒ จํานวนภาคีเครือขายที่มีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

นอกจากนั้น ยุทธศาสตรที่ ๖ ยังประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (1) การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม และ (2) การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และ ๑๖ แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญที่ตองดําเนินการในระยะเรงดวน ๕ แนวทางและระยะ 
ปานกลาง ๑๑ แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาที่ ภารกิจ  
ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงานตางๆ  ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงาน
ปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับยุทธศาสตรที่ ๖ มีหนวยงานที่เก่ียวของ จาก ๖ กระทรวง 
๖ กรม และ/หรือหนวยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ทั่วประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ซึ่งสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๓-๖.1  

ตารางที่ ๓-๖.๑ สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตรที่ ๖ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
หนวย 

ขอมูลตัวชี้วัด 

ทิศทางของ
ตัวชี้วัด 

หนวยงาน 
เจาของขอมูล 

๑)   การสร า งจิ ตสํ านึ ก
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 

๕.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุ
ที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพรและใหความรู
เร่ืองสิ่งแวดลอม  

รายการ  -  ทส (สส.) 
 

๒)  การพัฒนาและกระตุน
บทบาทของภาคีเครือขาย 
ในการจั ดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๕.๒ จํานวนภาคีเครือขายที่มีการดําเนิน
กิจกรรมด านการอนุ รั กษท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เครือขาย  -  ทส (สส.) 
-  ศธ 

หมายเหตุ :           หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

            หมายถึง  เพ่ิมข้ึน       หมายถึง  ลดลง 
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สวนที่ ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559  
                  ระยะสิ้นสุดแผน 
 

๒.๑ การติดตามประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๒ 
ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวกําหนดที่ใชในการวัดผลการบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนงาน 
และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลที่เก่ียวของ ประกอบดวย ๒ กระทรวง ๑ กรมไดแก  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ) 
๒) กระทรวงศึกษาธิการ   

ในการนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 
2559 ระยะสิ้นสุดแผนโดยพิจารณาจากขอมูลในการตอบแบบรายงานของหนวยงานตางๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดัง
ตารางที่ ๓-๖.2 และผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ ๖ ดังรายละเอียดในตาราง
ภาคผนวกที่ 6-๑ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวแลว ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ ๓-6.2  สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 6 (ป 2555-2559) 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุผลตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

ไมมีการรายงาน
ขอมูล 

๖.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุที่ผลิต
รายการเพื่อเผยแพรและใหความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม 

 
สส. 

  

๖.๒ จํานวนภาคีเครือขายที่มีการดําเนินกิจกรรม
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
สส., ศธ. 

 

  

หมายเหต ุ :    ๑.           หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
                  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายและทิศทางของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวได 

 
๑) ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพรและใหความรู

เร่ืองสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๖.๑ การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดย 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในการดําเนินการผลิตรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุที่เผยแพรและใหความรูดาน
สิ่งแวดลอม มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปฐาน พ.ศ. 2554 จํานวน 4 รายการ เปน ๒3 รายการ ในป พ.ศ. ๒๕๕9 ไดแก  
ผลิตและเผยแพรสารคดีสิ่งแวดลอมทางโทรทัศน เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเชิงขาว เพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานของเยาวชน
เก่ียวกับการจัดการ ผลิตและเผยแพรสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว" พระบิดาแหงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคีเครือขาย
สิ่งแวดลอมในอาเซียนเพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา สรางคานิยมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับ
เยาวชนสงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รณรงคสงเสริมการจัดการขยะเพื่อ
เสริมสรางสังคมสีเขียวสงเสริมการใชถุงผา ลดการใชถุงพลาสติกประชาสัมพันธเมืองนาอยูอยางยั่งยืนประชาสัมพันธ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงดําเนินงานของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธผลงานการวิจัย
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ดานสิ่งแวดลอม การปองกันปญหาหมอกควัน ไฟปา สรางจิตสํานึกเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา สงเสริม
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน สารคดีโทรทัศนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรอบ 6 เดือนเผยแพรรายการวิทยุ 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว Facebook Cat Radio รายการคุยแตกฟอง ทางสื่อวิทยุ FM 102 MHz เผยแพรทาง FM 
100 และทาง www.thisiscat.com จส.เอฟ.เอ็ม. 100 MHz.FM 95 MHz. สวพ.91 ผลิตสปอตวิทยุรณรงคลดใช
ถุงพลาสติกทุกวันพุธ ประจําป 2559 จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัดได 

๒) ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ จํานวนภาคีเครือขายที่มีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับแผนงานที่ ๖.๒  การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขาย 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงานเพื่อสรางภาคี
เครือขายที่มีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหจํานวนภาคีเครือขายเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนภาคีเครือขายเพิ่มข้ึนจากปฐาน พ.ศ.2554 ซึ่งมีจํานวน ๑๓๕ องคกร เปน 427 องคกร  
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัดได นอกจากนี้ ตั้งแต พ.ศ. 2557 
จํานวนภาคีเครือขายในการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน มีแนวโนมลดลง เนื่องจากกระบวนการทํางานของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปโดยมุงเนนการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อเนนผลเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณและ 
มีการดําเนนิงานอยางตอเนื่องในอนาคต 
 
 
 ๒.๒  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๒ แผนงาน 
และ ๑๖ แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งแบงเปนระยะเรงดวน ๕ แนวทาง ระยะปานกลาง ๑๑ แนวทาง ดังตารางที่๓-6.3 

ตารางที่ ๓-6.3 สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๖ 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 

๖.๑  การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ๓ ๔ ๗ 

๖.๒  การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคี เครือขาย 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒ ๗ ๙ 

รวม ๕ ๑๑ ๑๖ 

 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น ๔ กระทรวง ๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม) 

๒) กระทรวงศึกษาธิการ 
๓) กระทรวงมหาดไทย 
๔) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
รวมทั้งสิ้น ๔กระทรวง ๖ กรม และ/หรือหนวยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนา
เอกชน และภาคเอกชน  ดังนี้  

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ) 

๒) กระทรวงศึกษาธิการ 
๓) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) กระทรวงมหาดไทย 
๕) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ ๖ 
สามารถสรุปผลได ดังตารางที่ ๓-๖.4 โดยมีรายละเอียดของผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและ
แนวทางการปฏิบัตขิองยุทธศาสตรที่ ๖ ดังตารางภาคผนวกที่ ๖-๒ 

 

ตารางที่ ๓-6.4  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติบัติภายใตยุทธศาสตรที ่6 (ป 2555-2559) 

แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 

6.1 การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม 

ระยะเรงดวน 

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 - 

ระยะปานกลาง 

6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7  - 
6.2 การพัฒนาและกระตุน

บทบาทของภาคีเครือขาย 
       ในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ระยะเรงดวน 

6.2.1, 6.2.2  - 

ระยะปานกลาง 

 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 - 

ระยะเรงดวน ๕ - 

ระยะปานกลาง ๑๑ - 

รวม ๑๖ - 

หมายเหตุ : ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนาของ 
การดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได 

 
สรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม พบวา มีหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และหนวยงานสนับสนุนสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดที่ไวทั้งหมด จํานวน 2 ตัวชี้วัด  นอกจากนั้น ยังมีการ
ดําเนนิงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลางแลวจํานวน 16 แนวทาง (ระยะเรงดวน 
5 แนวทาง และระยะปานกลาง 11 แนวทาง)  โดยมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทาง 
การปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงานดังกลาวรับผิดชอบได 
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2.3 ประเด็นที่สําคัญตามยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

                           สําหรับยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมตอง ทําใหคน
ตระหนักถึงผลกระทบจากการตัดสินใจใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ยอมมีสิ่งที่ไดและสิ่งที่ตองเสียไป ข้ึนอยูกับวาใครได 
ใครเสียอยูที่วาคนที่ไดนั้นยินดีแบงปนกับคนที่เสียไหม และคนที่เสียรับไดหรือไม กับสิ่งที่ตนเองจําตองเสียนั้น 
กระบวนการมีสวนรวม ชวยทําใหเกิดความเขาใจ ทําใหคนที่เสียประโยชนรูสึกวาเขาไมไดเสียมากเกินไป เชนเดียวกัน 
สวนคนที่ไดก็ไมไดเอาเปรียบมากเกินไป อยางไรก็ตาม ในสังคมไทยปจจุบัน หลายคร้ังคนที่ไดก็ไมยอมเสียอะไรเลย คนที่
เสียก็เสียมากเกินไป จึงทําใหเกิดการเปรียบเทียบ แลวนําไปสูความขัดแยง และการเกิดการเผชิญหนา  ดังนั้น ตองทําให
คนที่เสียไมรูสึกวาเสียมากเกินไปจนรับไมได และคนที่ไดก็ไมเห็นแกไดจนละเลยความทุกขยากของผูอ่ืนอันเนื่องจาก
ประโยชนที่ตนไดรับ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดําเนินโครงการเมืองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรวมกับองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินสูสังคมสีเขียว  การพัฒนาเทศบาลตนแบบสูสังคมสีเขียว  การประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 
เมืองตนแบบสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  สวนบทบาทการประชาสัมพันธตามตัวชี้วัด กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมได
ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกสูกลุมเปาหมายผานสื่อตางๆ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครเฝาระวัง
ไฟปา สงเสริมภาคีเครือขายเรียนรูควบคูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานมุงเนนที่การใชสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่เอกชนตองมีความรับผิดชอบ เชน การใชอุปกรณฉลากเขียว สํานักงานอาคารเขียว การผลักดันฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ OTOP สีเขียว การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการอบรมผูบริหารที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมสราง
ความรูในเร่ืองสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย การพัฒนาอาชีพดานการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีเครือขายการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) ที่ดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางเดนชัด ในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลนครปากเกร็ด 
ดําเนินการสงเสริมการเรียนรูเพื่อลดคารบอนต่ํา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเร่ืองการจัดการขยะแบบครบวงจร โดย 
มีเยาวชน และประชาชนเปนกลุมเปาหมายในแตละเขต สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) และสํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) มีเครือขายสิ่งแวดลอมและอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบหลักดานสิ่งแวดลอมอยูแลว  สสภ. ไดดําเนินการสรางวิทยากร เพื่อถายทอดความรู
และจัดใหมีกิจกรรมสรางจิตสํานึก จัดกิจกรรมสงเสริมและใหรางวัล  เชน การประกวดนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยการใหขอมูลขาวสาร การเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นประชาชน
เก่ียวกับมลพิษสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยไดบรรจุในยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย คือ ชี้นําการรักษสิ่งแวดลอม องคกรเอกชน อาทิ บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
เก่ียวของกับยุทธศาสตรที่ 6 คือ พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคมวัฒนธรรมพนักงาน คือ 
เปนคนดี มีความรู เปนประโยชนตอผูอ่ืน และพัฒนาธุรกิจ โดยใชหลัก Green business, Green production, Green 
innovative experience และ Green society เปนตน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,2559, หนา 8)   

ดังนั้น ในภาพรวมของยุทธศาตรที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มุงเนน
การสรางรากฐานใหประชาชนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของความรูที่ถูกตองในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมกับสรางความตระหนักในบทบาทตามภารกิจหนาที่ และ
เสริมสรางศักยภาพของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
อยางเหมาะสม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมตามบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสม และมีกลไกในการขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ  
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมตามรายยุทธศาสตรที่ ๖  
ประกอบดวย การดําเนินงานในดานการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสรางภาคีเครือขายของประชาชนและชุมชนที่มี 
การดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ รวมทั้งรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุ
ที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพรและใหความรูดานสิ่งแวดลอมไดอยางสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองสงเสริมการสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีความเขมแข็งของภาคสวนตางๆ อยางตอเนื่อง    

อยางไรก็ตาม สวนใหญหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนบัสนุนไดดําเนินงานที่สอดคลอง
กับตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว ในการสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมตามบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสม และมีกลไกในการขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนวยงานสามารถดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดได 
นอกจากนั้น หนวยงานดังกลาวยังสามารถดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว โดยมีการรายงาน
ขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติตามรายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ ดังนั้น หากภาคีเครือขาย
ของหนวยงานที่เก่ียวของตามรายยุทธศาตรที่ ๖ ใหความรวมมือในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางเขมแข็งมากยิ่งข้ึนในแผนฉบับตอไป ยอมสงผลในภาพรวมไปถึงการพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมของประเทศในอนาคตอยางแนนอน 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔ 

 
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. 2555–2559  
(ระยะสิ้นสุดแผน)   
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บทที่ 4 
 

สรุปผลการติดตามประเมนิผลการดําเนินงานภายใต 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) 

 
การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนจัดการฯ  หลังการประกาศใชแผนฯ พ.ศ. 2555 ถึงปจจุบัน 
(ระยะสิ้นสุดแผน) โดยนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนมาใชในกระบวนการดําเนินงาน 
เพื่อใหเกิดความโปรงใสจากการรับขอมูลในหลากหลายมุมมองและเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน รวมทั้งใชเปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 ใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป รวมถึงเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ  และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศและกลไกการติดตามและประเมินผลฯ ตลอดจนเพื่อเสริมสรางการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมุงหวังใหการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเปนไปในทิศทางที่สอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน อัน
จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 
1. ผลการสํารวจขอมูลความรวมมือในการตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน   
    ของหนวยงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน)                                                                

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแบบรายงานการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน)  
ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๗ และจัดสงใหหนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ โดยพิจารณาจาก  
๒ หลักเกณฑ คือ ๑) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแตละแผนงาน/ยุทธศาสตร
ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ๒) หนวยงานที่รายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ (ระยะสิ้นสุดแผน) รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาลนคร ๓๐ แหง ซึ่งเปนกลุมภาคีเครือขายการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ โดยเปนองคกร
ปกครองทองถ่ินที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน และเปนองคกรที่อยูในแตละภูมิภาคของประเทศไทย องคกรพัฒนาเอกชน
ดานสิ่งแวดลอม และภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ หนวยงาน โดยมีอักษรยอชื่อหนวยงาน 
ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๘  เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/กลยุทธ/ 
ยุทธศาสตร รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯและนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
ในการปองกันและแกไขปญหาไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสรางฐานขอมูลภาคีเครือขายในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ เพื่อใหทุกภาคสวนเปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบติดตาม
ประเมินผล ใหขอมูลขาวสารและรวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนรวมติดตามและประเมินผลการนํานโยบายและแผน
เหลานั้นไปสูการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ใหบรรลุตามเปาหมายและเปาประสงคที่กําหนดไวไดอยาง 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

จากการสํารวจขอมูลความรวมมือในการตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการ
ดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 
2559–มีนาคม 2560 ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ ไดตอบกลับมายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น  
83 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 69.2 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด (120 หนวยงาน) โดยมีหนวยงานที่ไมตอบแบบ
รายงานจํานวน 34 หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒8.3 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด และหนวยงานที่แจงวาไมประสงค 
จะเขารวมโครงการ และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯ จํานวน 3 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 2.5 
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ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-๑  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจําแนกกลุมตัวอยางของ
หนวยงาน ซึ่งตอบแบบรายงานฯ สามารถแบงไดเปน 6 กลุม ดังนี้ 

1) หนวยงานราชการที่ไมไดสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 46 หนวยงาน 
พบวา มีหนวยงานที่สงแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น 38 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 82.6 ของจํานวน
หนวยงานดังกลาวโดยมีหนวยงานที่ไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 8 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 17.4 ของจํานวน
หนวยงานทั้งหมด 

2) หนวยงานราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1๕ หนวยงาน พบวา  
มีหนวยงานที่ตอบแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น 15 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยงาน
ดังกลาว อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นั้น  
ไดมอบหมายใหหนวยงานใน สวนภูมิภาค  ซึ่งประกอบดวย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) 16 ภาค และ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด เปนผูตอบแบบรายงานฯ เพื่อใหขอมูลผลการดําเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ พบวา สสภ. ตอบแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวน สสภ.ทั้งหมด และ ทสจ. ตอบแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น 36 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 48 
ของจํานวน ทสจ.ทั้งหมด โดยมี ทสจ.ที่ไมตอบรายงานฯ จํานวน 39 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวน ทสจ.
ทั้งหมด และมี ทสจ.ที่แจงวาไมประสงคจะเขารวมโครงการ และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯ 
จํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 1 ของจํานวน ทสจ.ทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที ่4-2   

๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จํานวน 32 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานที่ตอบแบบรายงานฯ 
มายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 68.8 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว โดยมหีนวยงานที่ไมตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 28.1 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว และหนวยงานที่แจงวาไม
ประสงคจะเขารวมโครงการ และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯจํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
3.1 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว  

4) สถาบันการศึกษา จํานวน 12 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานที่ตอบแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวน
รวมทั้งสิ้น 2 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 16.7 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว โดยมีหนวยงานที่ไมตอบแบบรายงานฯ
จํานวน 10 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 83.3 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว  

5) องคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 7 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานที่ตอบแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวน
รวมทั้งสิ้น 4 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 57.1 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว โดยมีหนวยงานที่ไมตอบแบบรายงานฯ
จํานวน 2 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 28.6 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว และหนวยงานที่แจงวาไมประสงคจะเขารวม
โครงการ และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯ จํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 14.3 ของจํานวน
หนวยงานดังกลาว  

6) ภาคเอกชน จํานวน 8 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานที่ตอบแบบรายงานฯ มายัง สผ. จํานวนรวมทั้งสิ้น 
5 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 62.5 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว โดยมีหนวยงานที่ไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 2 
หนวยงาน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยงานดังกลาว และหนวยงานที่แจงวาไมประสงคจะเขารวมโครงการ  
และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯ จํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 12.5 ของจํานวนหนวยงาน
ดังกลาว   

 
 ดังนั้น จากการประเมินผลการศึกษาในภาพรวมของหนวยงานทั้งหมดตามที่กลาวในขางตน พบวา 

สวนใหญหนวยงานที่ตองดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ไดใหความรวมมือในการ
ตอบแบบรายงานฯ แลว สวนหนวยงานที่ไมตอบแบบรายงานฯ นั้น มีสาเหตุจากการที่หนวยงานดังกลาวพิจารณาแลว  
เห็นวา ๑) หนวยงานของตนไมมีความเก่ียวของกับตัวชี้วัดที่แผนจัดการฯ กําหนดไวโดยตรง  ๒) มีหนวยงานอ่ืนๆ ภายใต
สังกัดกระทรวงเดียวกันที่อาจจะมีความเก่ียวของกับตัวชี้วัดที่แผนจัดการฯ กําหนดไว เปนผูตอบแบบรายงานแทนใหแลว   
๓) ขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจในการตอบแบบรายงานฯ  ๔) ติดภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญกวาในชวงเวลาที่ตอง
ทําแบบรายงานฯ และ/หรือเหตุผลตางๆ ประกอบกัน อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมตัวอยางของหนวยงานที่มีการตอบ  



4-3 
 

แบบรายงานผลขอมูลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ที่คอนขางนอย  สผ.จําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อเสริมสรางให
เกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหมากยิ่ง ข้ึน ไดแก 
สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชนภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามลําดับ  นอกจากนี้ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนแผนและตองใหความสําคัญในการแปลง 
แผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  มีการตอบแบบรายงานให สผ. เพียง 36 แหง (รอยละ 48)  ดังนั้น สผ.  
จึงจําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อเสริมสรางใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ  
ใหมากยิ่งข้ึนดวย 

ตารางที่ 4-1 ผลการตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนจัดการ 
                 คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 

กระทรวง/องคกร หนวยงาน 
ตัวชี้วัด 

ท่ีรับผิดชอบ 
การตอบ 

แบบรายงานฯ 
1. กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา 

1. สํานักงานปลัดกระทรวง - √ 
2. กรมการทองเท่ียว 1.7 √ 

2. กระทรวงการคลัง 3. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.2 √ 
4. กรมบัญชีกลาง 1.1 √ 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

5. สํานักงานปลัดกระทรวง 2.2/4.1 √ 
6. กรมการขาว - √ 
7. กรมชลประทาน 3.3/3.4/3.5 √ 
8. กรมประมง - √ 
9. กรมพัฒนาท่ีดิน 2.5/3.1/3.2 √ 
10. กรมวิชาการเกษตร 1.3 √ 
11. กรมสงเสรมิการเกษตร - χ 
12. สํานักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3.1/3.2 √ 
13. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ -  χ  
14. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1.3/1.4 √ 

4. กระทรวงกลาโหม 15. สํานักงานปลัดกระทรวง 3.1/3.2 √ 
5. กระทรวงคมนาคม 16. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.10 √ 

17. กรมเจาทา 2.4 √ 
18. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 1.8 √ 

6. กระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

19. ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาติ(ปจจุบันสังกัดกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย) 

- √ 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

20. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.6 √ 

21. กรมควบคุมมลพิษ 1.1/1.7/ 
4.1/4.2/4.3/ 

4.4/4.6 

√ 

22. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2.1/2.3/2.4 √ 
23. กรมทรัพยากรธรณ ี 3.7/4.6/5.1 √ 
24. กรมทรัพยากรนํ้า 3.3/3.5 √ 
25. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล - √ 
26. กรมปาไม 2.1 √ 
27. กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม 6.1/6.2 √ 
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กระทรวง/องคกร หนวยงาน 
ตัวชี้วัด 

ท่ีรับผิดชอบ 
การตอบ 

แบบรายงานฯ 
28. กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปาและพันธุพืช 2.1/2.2/2.3 √ 
29. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.2/2.2/3.1/ 
3.2/3.6/3.8/ 
4.5/4.6/4.7 

√ 

30. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) 

3.6 √ 

31. องคการจัดการนํ้าเสยี - √ 
32. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  
(องคการมหาชน) 

5.3/5.4 √ 

33. องคการสวนพฤกษศาสตร 2.2 √ 
34. องคการอุตสาหกรรมปาไม - √ 

8. กระทรวงพาณิชย 35. สํานักงานปลัดกระทรวง - √ 
9. กระทรวงพลังงาน 36. สํานักงานปลัดกระทรวง - √ 

37. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - √ 
38. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 1.9/1.10/5.3 √ 

10. กระทรวงมหาดไทย 
 

39. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1.3/3.3/ 
3.7/4.7 

√ 

40. กรมการปกครอง - χ 
41. กรมท่ีดิน 3.1/3.2 √ 
42. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.2 √ 
43. กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.4/4.5 √ 
44. กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน - √ 

11. องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

45. กรุงเทพมหานคร 2.4/4.1/4.2/ 
4.3/4.6 

 

√ 
46. เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี √ 
47. เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย √ 
48. เทศบาลนครเชียงใหม จ.เชียงใหม √ 
49. เทศบาลนครแมสอด จ.ตาก √ 
50. เทศบาลนครลําปาง จ.ลําปาง χ 
51. เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณโุลก √ 
52. เทศบาลนครขอนแกน จ.ขอนแกน χ 
53. เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา √ 
54. เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร √ 
55. เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี √ 
56. เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี √ 
57. เทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม √ 
58. เทศบาลนครนครสวรรค จ.นครสวรรค √ 
59. เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุร ี √ 
60. เทศบาลนครปากเกรด็ จ.นนทบุร ี √ 
61. เทศบาลนครรังสติ จ.ปทุมธานี χ 
62. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา χ 
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กระทรวง/องคกร หนวยงาน 
ตัวชี้วัด 

ท่ีรับผิดชอบ 
การตอบ 

แบบรายงานฯ 
63. เทศบาลนครสมุทรปราการ จ.สมทุรปราการ χ 
64. เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร χ 
65. เทศบาลนครออมนอย จ.สมุทรสาคร √ 
66. เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุร ี χ 
67. เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุร ี χ 
68. เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง √ 
69. เทศบาลนครตรังจ.ตรัง χ 
70. เทศบาลนครภูเก็ตจ.ภเูก็ต √ 
71. เทศบาลนครสรุาษฎรธานี จ.สรุาษฎรธานี θ 
72. เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สรุาษฎรธานี √ 
73. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.ศรีธรรมราช χ 
74. เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา √ 
75. เทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา √ 
76. เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา √ 

12. กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

77. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.6/2.2 √ 
78. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ

- χ 

79. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ - √ 
13. กระทรวงวัฒนธรรม 80. สํานักงานปลัดกระทรวง - √ 

81. กรมศิลปากร 4.6/4.7 √ 
14. กระทรวงศึกษาธกิาร 82. สํานักงานปลัดกระทรวง 6.2 √ 
15. สถาบันการศึกษา 83. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
- √ 

84. คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - χ 

85. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- χ 

86. คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - χ 
87. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร - χ 
88. คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
- χ 

89. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
       พระจอมเกลาธนบุร ี

- χ 

90. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง - χ 
91. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม - χ 
92. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน - χ 
93. คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร - √ 
94.  สาํนักวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 

- χ 

16. กระทรวงสาธารณสุข 94. กรมอนามัย 4.1/4.2/4.4 √ 

17. กระทรวงอุตสาหกรรม 95. สํานักงานปลัดกระทรวง 1.5/1.10/3.3 √ 
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กระทรวง/องคกร หนวยงาน 
ตัวชี้วัด 

ท่ีรับผิดชอบ 
การตอบ 

แบบรายงานฯ 
96. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.1 √ 
97. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 3.7 √ 
98. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย - √ 
99. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน - χ 

18. สํานักนายกรัฐมนตร ี
 

100. สํานักงานปลัดกระทรวง - χ 
101. สํานักงบประมาณ 1.2 χ 
102. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

- χ 

103. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

- √ 

104. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั - √ 
19. องคกรพัฒนาเอกชน 105. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย - √ 

106. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน - √ 
107. มูลนิธิธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม - θ 
108. มูลนิธิพัฒนาอีสาน - χ 
109. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ - χ 
110. มูลนิธิอันดามัน - √ 
111. มูลนิธิ “ปา-ทะเลเพ่ือชีวิต” - √ 

20. ภาคเอกชน 112. บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 1.7 
 
 

√ 
113. บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) χ 
114. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย χ 
115. บริษัท บางจากปโตรเลยีมจํากัด (มหาชน) √ 
116. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) √ 
117. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) √ 
118. บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จาํกัด θ 
119. บริษท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด √ 

รวมท้ังสิ้น 120 หนวยงาน 
36 ตัวชี้วัด 

(10/8/7/4/2) 

√= 83 

χ = 34 

θ = 3 

 

หมายเหต ุ ๑.  √  หมายถึง  สงแบบรายงานแลว 

  χ  หมายถึง  ไมสงแบบรายงาน 

 θ  หมายถึง  แจงวาไมประสงคจะเขารวมโครงการ และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯ 
 2.  ขอมูลจากแบบรายงานฯตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 2559–มีนาคม 2560 
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รูปที่ 4-1 ผลการตอบแบบรายงานติดตามประเมินผลแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
                 (ระยะสิ้นสุดแผน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
ในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะตอไป(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
โดยสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนจัดการฯ และสรางความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯใหแกหนวยงานที่เก่ียวของตามแผนจัดการฯ  เพื่อทําใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงาน ตั้งแตระดับกระทรวงไปสูระดับปฏิบัติรวมทั้งทําใหผูบริหารไดรับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการฯ และ
ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูหนวยงาน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและ
ทองถ่ิน ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางแผนของหนวยงานในทุกภาคสวนกับแผนจัดการฯ  
ที่เกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 

ตารางที่ 4-2 ผลการตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนจัดการ 
                 คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) 
                 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ( ทสจ. ) 

สํานักงานสิ่งแวดลอม   การสงแบบรายงาน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม √ 
01 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม χ 
02 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย √ 
03 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน χ 
04 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน χ 
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สํานักงานสิ่งแวดลอม   การสงแบบรายงาน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง √ 
05 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง χ 
06 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร √ 
07 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา χ 
08 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 3 พิษณุโลก √ 
09 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก √ 
10 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร √ 
11 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน χ 
12 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 4 นครสวรรค √ 
13 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค √ 
14 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก χ 
15 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดกําแพงเพชร √ 
16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 5 นครปฐม  √ 
17 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม χ 
18 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท √ 
19 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุร ี √ 
20 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร χ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี √ 
21 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุร ี χ 
22 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุร ี √ 

23 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง χ 
24 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา χ 
25 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี χ 
26 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ χ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๗ สระบุรี √ 
27 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุร ี χ 
28 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุร ี χ 
29 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก χ 
30 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุร ี √ 
31 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ χ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 8 ราชบุรี √ 
32 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุร ี √ 
33 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุร ี χ 
34 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม χ 
35 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุร ี χ 
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สํานักงานสิ่งแวดลอม   การสงแบบรายงาน 

36 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบครีีขันธ χ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 อุดรธาน ี √ 

37 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี √ 
38 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย √ 
39 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย √ 
40 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม χ 
41 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร √ 
42 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ χ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 ขอนแกน √ 
43 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน χ 
44 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม χ 
45 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ χ 
46 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยภูม ิ χ 
47 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองบัวลาํภ ู √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11 นครราชสีมา √ 
48 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสมีา √ 
49 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสรุินทร χ 
50 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรมัย √ 
51 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดศรสีะเกษ √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธาน ี √ 
52 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี √ 
53 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจรญิ χ 
54 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร √ 
55 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร √ 
56 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 ชลบุรี √ 
57 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุร ี √ 
58 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง χ 
59 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด √ 
60 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุร ี √ 
61 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา χ 
62 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 14 สุราษฎรธาน ี √ 
63 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสรุาษฎรธานี χ 
64 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร √ 
65 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช χ 
66 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง χ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 ภูเก็ต √ 
67 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต √ 
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สํานักงานสิ่งแวดลอม   การสงแบบรายงาน 

68 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง √ 
69 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบ่ี χ 
70 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา √ 
71 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสตลู √ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 สงขลา √ 
72 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา √ 
73 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส χ 
74 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา χ 
75 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตานี √ 
76 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง  θ 

92 หนวยงาน 
√ = 52 

χ = 39 

       θ = 1 

หมายเหต ุ ๑. √   หมายถึง  สงแบบรายงานแลว 

     χ  หมายถึง  ไมสงแบบรายงาน 

     θ  หมายถึง  แจงวาไมประสงคจะเขารวมโครงการ และ/หรือผลการดําเนินงานไมเก่ียวของกับแผนจัดการฯ 
 2. ขอมูลจากแบบรายงานฯ ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 2559–มีนาคม 2560 

  
 
2. สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) ในภาพรวม                                                                                                                                                                                                                                        

ในการรายงานผลการติดตามประเมินผลท่ีตองการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ (ระยะสิ้นสุดแผน)  
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร สรุปรายละเอียดดังตารางที่ 1 สามารถแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
การบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด และความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทาง 
การปฏิบัติ ท้ังในระยะเรงดวนและระยะปานกลางซ่ึงปรากฏผลลัพธในการดําเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขาย
การพัฒนาตางๆ ในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางที่ 4-3 สรุปยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
   พ.ศ. 2555–2559 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

เรงดวน ปานกลาง รวม 
1. การปรับฐาน
การผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
 

๑๐ 1.1 การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอ    

  สิ่งแวดลอม 
1.3 การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตร   

  ตอสิ่งแวดลอม 
1.4 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
1.5 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
1.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอยางยั่งยืน 

๒ 
๖ 
 
๓ 
 
๓ 
๒ 
 
๔ 

๔ 
๖ 
 

๑๑ 
 
๕ 
๑ 
 
๘ 

๖ 
๑๒ 
 

๑๔ 
 
๘ 
๓ 
 

๑๒ 
รวม 6 แผนงาน 20 ๓๕ ๕๕ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

เรงดวน ปานกลาง รวม 
2. การอนุรักษและ
ฟนฟูแหลง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

๕ 2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยาง 
ยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขาระบบนิเวศปาไมระบบนิเวศ
เกษตรระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงช้ืนระบบนิเวศ
แหลงนํ้าในแผนดินระบบนิเวศทะเลและชายฝงและ
ระบบนิเวศเกาะ) 

2.2 การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 

๖ 
 
 
 
 
๖ 

๑๒ 
 
 
 
 
๗ 

๑๘ 
 
 
 
 

๑๓ 

รวม 2 แผนงาน ๑๒ ๑๙ ๓๑ 

3.  การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
เสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 

๘ 3.1 การจัดการการใชประโยชนท่ีดิน 
3.2 การจัดสรรทรัพยากรนํ้าอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปน   

 ธรรมและยั่งยืน 
3.4 การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3.5 การจัดการพ้ืนท่ีวิกฤติสิ่งแวดลอม 

๗ 
๔ 
๑ 
 
๑ 
๔ 

๕ 
๘ 
๖ 
 
๕ 
๖ 

๑๒ 
๑๒ 
๗ 
 
๖ 
๑๐ 

รวม 5 แผนงาน ๑๗ ๓๐ ๔๗ 

4.  การสราง
คุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชนใน
ทุกระดับ 

๗ 4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ  
 ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและ  
 อุตสาหกรรม) 

4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน  
 (พ้ืนท่ีสีเขียวและภูมิทัศน) 

4.3 การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ  
 แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดก  
 ทางธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม 

๕ 
 
 
๕ 
 
๒ 
 

๑๗ 
 
 
๖ 
 
๕ 

 

๒๒ 
 
 

๑๑ 
 
๗ 

รวม 3 แผนงาน ๑๒ ๒๘ ๔๐ 

5. การเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมือ
กับความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
และภัยธรรมชาติ 

๔ 5.1 การสรางความพรอมในการปรับตัวตอ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
 ภัยธรรมชาติ 

5.2 การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอย 
 คารบอนต่ํา 

๖ 
 
 
๔ 

๑๐ 
 
 

๑๓ 

๑๖ 
 
 

๑๗ 

รวม 2 แผนงาน ๑๐ ๒๓ ๓๓ 

6.  การพัฒนาคน
และสังคมให 
มีสํานึกรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม 

๒ 6.1 การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
6.2 การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขาย 

 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓ 
 
๒ 

๔ 
 
๗ 

๗ 
 
๙ 

รวม 2 แผนงาน ๕ ๑๑ ๑๖ 

๖ ยุทธศาสตร ๓๖ ตัวชี้วัด 20 แผนงาน ๗๖ ๑๔๖ ๒๒๒ 
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๑. ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด 
    ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ตอบสนองหรือสอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ 

ซึ่งมี 36 ตัวชี้วัด พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2555–2559 หนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ สามารถดําเนินงาน
ไดสอดคลองกับการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 58 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด และผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด จํานวน 
15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 42 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยแบงเปน อยูระหวางดําเนินงาน 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 39 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด และยังไมมีการรายงานขอมูลเพื่อใชสนับสนุนในการติดตามประเมินผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด 
จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 3 ของตัวชี้วัดทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-4 ถึง 4-7 และรูปที่ 4-2 ถึง 4-3 

ตารางที่ 4-4 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
                  (ระยะสิ้นสุดแผน) 

ยุทธศาสตร จํานวนตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุผลตามเปาหมาย อยูระหวางดําเนินงาน ไมมีการรายงานขอมูล 
๑ ๑๐ 6 3 1 
๒ ๕ ๒ ๓ - 
๓ ๘ 6 2 - 
๔ ๗ 2 5 - 
๕ ๔ 3 1 - 
๖ ๒ ๒ - - 

รวม  ๓๖ 21 
(รอยละ 58) 

๑4 
(รอยละ 39) 

1 
(รอยละ 3) 

 
 
ตารางที่ 4-5 ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายและ 
                  สอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัด (ระยะสิ้นสุดแผน) 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ที่มาของขอมูล 
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภค
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย : มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และ
สุขภาพที่ดีใหกับประชาชน 

1.2 มีการปฏิรูประบบการเงินการคลัง
เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ทส (สผ.) 
- กค (สป.กค.) 
- นร (สงป.) 

๑.๓ จํานวนฟารมที่ได รับการรับรอง
มาตรฐาน 

- กษ (กวก.) 
 

1.5  จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) 

- อก (สป.อก.) 

๑.๖ จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการ
รับรองในระบบฉลากเขียวและฉลาก
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

- อพช. 
 

๑.๗ จํานวนสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- กก (กทท.) 
- ทส (คพ.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ที่มาของขอมูล 
๑.๙ สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ
การใชพลังงานข้ันสุดทาย 

- พน (พพ.) 

๑.๑๐ อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) 

- พน (พพ.) 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
เปาหมาย : แหลงทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงวนรักษาอนุรักษ

และฟนฟูอยางประสิทธิภาพ 

๒.๔ รอยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเล  
มีแผนบูรณาการการฟนฟูพื้นที่ชายฝงที่
ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการ
ที่เหมาะสม 

- ทส (ทช.) 
- คค (จท.)  
- มท (ยผ./อปท.) 
 

๒.๕ จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการจัดทําระบบ
การอนุรักษดินและน้ํา 

- กษ (พด.) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรรมมาภิบาล 
เปาหมาย : - มีกลไกในการเสริมสรางความเปนธรรมให
ประชาชนมี โอกาสเข าถึ งการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน 
                 - มีระบบการฟนฟูและเยียวยาปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 
 

3.1 มีแผนการใชที่ดินของชาติ - ทส (สผ.) 
- กษ (สปก.) 
- มท (ทด.) 
- กห 

๓.๒ มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดิน
ที่ใชในการกําหนดนโยบายที่ดินของ
ประเทศ 

- มท (ทด.)   
- กษ (สปก.) 
- กห 

3.4 สัดสวนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอ
พื้นที่ชลประทาน 

- กษ (ชป.) 

3 .5  สั ดส วนท รัพยากรน้ํ า ผิ วดินที่
นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ํ า 
ผิวดินทั้งหมด 

- ทส (ทน.) 
 

๓.๖ มีการบังคับใชกฎระเบียบในการ
เขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ 

- ทส (สผ./สพภ.) 

3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขต
เศรษฐกิจแรทั้งประเทศ 

- ทส (ทธ.) 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชนในทุกระดับ 
เปาหมาย : มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพและนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหกับประชาชน 

4.3 คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) อยู
ในเกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ 98 

- ทส (คพ.) 
 

๔.๗ จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ
วัฒนธรรมและโบราณสถานของชาติที่
ไดรับการข้ึนทะเบียน 

- วธ (ศก.) 
 

ยุทธศาสตรที่ 5  การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ 
เปาหมาย : มีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

๕.๑ สัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการ
จัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ และ/หรือ
จัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัยตอ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 

- ทส (ทธ.) 

5.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาต ิ - มท (ปภ.) 

๕.๔ มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศ 

- ทส (อบก./สผ.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ที่มาของขอมูล 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึก
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย : - ทุกภาคสวนมีความตระหนักรู    
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ
มีสวนรวมตามบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสม 

     - มีกลไกในการขับเคลื่อนภาคสวน
ตางๆ  ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

6.1 จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุที่
ผลิตรายการเพื่อเผยแพรและใหความรู
เร่ืองสิ่งแวดลอม 

- ทส (สส.) 
 

6.2  จํานวนภาคีเครือขายที่มีการดําเนิน
กิจกรรมดานการอนุ รักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

- ทส (สส.) 
- ศธ 

หมายเหตุ :         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

 

ตารางที่ 4-6 ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ยังอยูระหวางดําเนินงานใหบรรลุผล  
                 ตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวชี้วัด (ระยะสิ้นสุดแผน) 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ที่มาของขอมูล 
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภค
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย : มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และ
สุขภาพที่ดีใหกับประชาชน 

1.1 สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Green Procurement) ในหนวยงาน
ภาครัฐตองบประมาณแตละป 

- ทส (คพ.) 
  
 
 

๑.๘ สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ 

- คค (สนข.) 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
เปาหมาย : แหลงทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงวนรักษาอนุรักษ
และฟนฟูอยางประสิทธิภาพ 

๒.๑ พื้ นที่ ป า ไม เพิ่ ม ข้ึน เปนรอยละ  
๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 

- ทส (ปม.) 

๒.๒ จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่ถูกคุกคาม
จนใกลสูญพันธุ 

- ทส (สผ./อส./
อสพ.) 

๒.๓ สัดสวนพื้นที่อนุ รักษเพื่อพิทักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพตอพื้นที่ 
ทั้ งประ เทศเพิ่ม ข้ึน  โดย รักษาพื้นที่
อนุรักษไว ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และ
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน ไมนอยกวาปละ 
๕,๐๐๐ ไร 

- ทส (อส./ทช.) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรรมมาภิบาล 
เปาหมาย  : - มีกลไกในการเสริมสรางความเปนธรรม
ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน 
                  - มีระบบการฟนฟูและเยียวยาปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
พระราชบัญญัติการบ ริหารจั ดการ 
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

- ทส (ทน.) 
 
 

๓.๘ มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ทส (สผ.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ที่มาของขอมูล 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชนในทุกระดับ 
เปาหมาย : มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มี 
ประสิทธิภาพและนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหกับประชาชน 

4.1 สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพ
น้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- อก (กรอ.)  

4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 
๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- สธ (อน.) 

4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ
อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั่วประเทศไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

- ทส (คพ.) 
- สธ (อน.) 
- มท (อปท.) 
 

4 .5 สั ดส วนของ เทศบาลที่ มี พื้ นที่ 
สี เขียวของชุมชนเมืองไมนอยกวา ๕ 
ตารางเมตรตอคน 

- ทส (สผ.) 
 

4.6 สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลง
ศิลปกรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ 

- ทส (สผ./ทธ.) 
- วธ (ศก.) 
- มท (อปท.) 

ยุทธศาสตรที่ 5  การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ 
เปาหมาย : มีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 

5.3 ปริมาณการปลอยกาซคารบอน 
ไ ดออก ไซด ต อ ผลิ ต ภัณฑ ม วล รวม 
ในประเทศ และ/หรือ ปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดตอหัว 

- ทส (อบก./สผ.) 
- พน (พพ.) 

หมายเหตุ :         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

 

ตารางที่ ๔-7 ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ไมมีการรายงานขอมูล เพ่ือใชสนับสนุน                        
                 ในการติดตามประเมินผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด (ระยะสิ้นสุดแผน) 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภค
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย : มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และ
สุขภาพที่ดีใหกับประชาชน 
 

๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน
อยางนอยรอยละ ๕ ตอปของพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด 
  

- กษ (สศก.) 
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รูปที่4-2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 

 

 
 

รูปที่ 4-3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน)  
            รายยุทธศาสตร 

 
 

58% 

39% 

3% 

การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน 

บรรลุผลตามตัวช้ีวัด 

อยูระหวางดําเนินงาน 

ไมมีการรายงานขอมูล  

6 

2 

6 

2 

3 

2 

3 3 

2 

5 

1 

1 2 3 4 5 6

ยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

บรรลุผลตามเปาหมาย 

อยูระหวางดําเนินงาน 

ไมมีการรายงานขอมูล 

จํานวนตัวช้ีวัด 
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2. ความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานหลักและหนวยงานที่เก่ียวของรับผิดชอบ 
ในแนวทางการปฏิบัติในแตละแผนงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินงาน
ที่สอดคลองตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  ซึ่งมี 6 
ยุทธศาสตร และ 20 แผนงาน  ซึ่งประกอบดวย แนวทางการปฏิบัติในระยะเรงดวน 76 แนวทาง และระยะปานกลาง 
๑๔๖ แนวทาง รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ แนวทาง พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2555–2559 มีความกาวหนาในการดําเนินงานตาม 
แนวทางการปฏิบัติ สรุปได ดังนี้ 

๑) แผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่ดําเนินงานแลว จํานวน ๒10 แนวทาง คิดเปนรอยละ ๙5 
ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด (ระยะเรงดวน ๗5 แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๓5 แนวทาง) 

๒) ไมมีการรายงานขอมูลที่เก่ียวของที่ใชสนับสนุนเพื่อประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน
ที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได จํานวน ๑2 แนวทาง คิดเปนรอยละ 5 ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด (ระยะ
เรงดวน 1 แนวทาง และระยะปานกลาง ๑1 แนวทาง) 

 
หากพิจารณาในภาพรวมของการใหความรวมมือจากหนวยงานทั้งหมดแลวพบวา ภายหลัง 

การประกาศใชแผนจัดการฯ พ.ศ. 2555-2559 ที่ผานมา หนวยงานสวนใหญที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ 
สามารถดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติไดแลว ทั้งแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลาง โดยมี
ความกาวหนาในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ เกือบทั้งหมดแลว สรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-8 และรูปที่ 4-4 ถึง 4-๕ 

ตารางที่ 4-8 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
แนวทาง
ทั้งหมด 

แนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน แนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง 
จํานวน
แนวทาง 

ดําเนิน 
งานแลว 

ไมมีการ
รายงานขอมูล 

จํานวน
แนวทาง 

ดําเนิน 
งานแลว 

ไมมีการ
รายงานขอมูล 

๑ 55 ๒๐ 20 - ๓๕ 26 9 
๒ 31 ๑๒ ๑๒ - ๑๙ ๑๙ - 
๓ 47 ๑๗ ๑๗ - ๓๐ ๒9 1 
๔ 40 ๑๒ ๑๒ - ๒๘ ๒๗ ๑ 
๕ 33 ๑๐ ๙ ๑ ๒๓ ๒๓ - 
๖ 16 ๕ ๕ - ๑๑ ๑๑ - 

รวม 222 ๗๖ ๗5 1 ๑๔๖ ๑๓5 
 

๑1 
 

 
หมายเหตุ : ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลความกาวหนาของ 
การดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   
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รูปที่ 4-4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
            พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) 

 

 

รูปที่ 4-5 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
            พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) รายยุทธศาสตร 

95% 

5% 
การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน 

ดําเนินการแลว  

ไมมีการรายงานขอมูล  

46 

31 

46 

39 

32 

16 

9 

0 1 1 1 0 

1 2 3 4 5 6
ยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

ดําเนินงานแลว ไมมีการรายงานขอมูล 
จํานวนแนวทางการปฏิบัติ 
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จากผลของการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวในชวงเวลาที่ผานมา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ทําใหสามารถ
ประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดในการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนงานที่ตอง
ดําเนินการตามแผนจัดการฯ พ.ศ.2555-2559 (ระยะสิ้นสุดแผน) ไดวา หนวยงานสวนใหญทั้งหนวยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ 
ตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินมีทั้งผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จที่บรรลุผลสอดคลองตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด และกรณีที่หนวยงานดําเนินการไมแลวเสร็จโดยผล
การดําเนินงาน ยังไมบรรลุผลสอดคลองตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดแตอยูในระหวางดําเนินงาน หรือมีการ
รายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ แตขาดความตอเนื่องหรือขาดความสอดคลองกับเปาหมายและทิศทาง
ของตัวชี้วัดดังกลาว จึงไมสามารถติดตามประเมินผลการบรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดในการดําเนินงาน
ได และ/หรือกรณีที่ยังไมมีขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังที่กลาวขางตน  นอกจากนั้น ในสวนของการดําเนินงานตาม
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ หนวยงานดังกลาวก็ยังมีการรายงานขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและ 
แนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบได ทั้งระยะเรงดวนและระยะปานกลางแลว โดยมีเพียงบางแนวทาง 
การปฏิบัติ (รอยละ 5) เทานั้นที่ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได  โดยมีสาเหตุมาจากการ 
ที่ยังไมมีการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือขอมูลที่รายงานยังไมสามารถประเมินผล
ความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได ทําใหขาดขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว 

สรุปในภาพรวมของการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบวา 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทาง 
การปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ มีการขับเคลื่อนในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม (สตป.) ไดดําเนินการเสริมสราง
ความรวมมือของหนวยงานใหเกิดภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนจัดการฯ ที่กําหนดไวโดยสามารถบูรณาการไปสูแผนการดําเนินงานในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานในทุกระดับ และสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆ กับ
แผนพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด โดยมีความสอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ
ของแตละยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙   

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 

 
สาระสําคญัของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
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บทที่ 5 
 

สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 
  

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 เปนกรอบชี้นําใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในชวง 5 ป  และสิ่งสําคัญ คือ การแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการสําคัญที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนได 
จําเปนตองพัฒนากระบวนการถายทอด การสรางความเขาใจ และกําหนดกลไกการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปด
โอกาสใหภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของ ไดแก ผูแทนของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขามามีสวนรวม 
ในทุกข้ันตอน เพื่อใหเกิดความรวมมือ รวมคิด และรวมขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ และเห็นผลเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ เพื่อให
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไดรับการคุมครอง ดูแล ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุลและเปนธรรม เสริมสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมและประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 127)  

  
 

๑. นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2560–257๙ 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ มีกรอบแนวคิด  
๓ แนวคิดที่สําคัญ  ไดแก ๑) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแนวทางการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล มุงเนนการวางรากฐานของสังคมใหพึ่งตนเองไดและเกิดความมั่นคง สามารถตอยอด
สูการพัฒนาเศรษฐกิจที่สรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศอยางมั่งค่ัง  ๒) การปรับกระบวนทัศนใหมเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางเขมขนและจริงจัง ซึ่งประกอบดวย ๔ กระบวนทัศน ไดแก (๑) การมองระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแบบเปนองครวม (๒) การมองกระบวนการผลิตและการบริโภคเปนระบบครบวงจร  
(๓) การมองโลก ภูมิภาค ประเทศ และทองถ่ิน อยางเชื่อมโยงกัน และ (๔) การบริหารจัดการใหเกิดความยืดหยุนตาม
ลักษณะพื้นที่และปญหา   และ ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย มุงเนนใหเกิดการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
มั่นคงและยั่งยืน  

 วิสัยทัศนของนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙  
คือ ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและย่ังยืน และเปนสังคมที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม ซึ่งประกอบดวย 
 ๔ นโยบายหลัก ๑๒ นโยบายยอย ๓๘ ตัวชี้วัด ๕๓ แนวนโยบาย คือ 

 นโยบายที่ ๑ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางม่ันคงเพ่ือความสมดุล เปนธรรม และย่ังยืน 
เปาประสงคของนโยบาย คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณและคงความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเปนฐานในการสรางความมั่นคงทางอาหาร น้ํา และพลังงาน ซึ่งมุงเนนใหเกิดความสมดุลในการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางกลมกลืน โดยสงวนและอนุรักษพื้นที่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงไวเพื่อใหมีระบบนิเวศที่สมดุลตอไป รวมถึง จัดใหมีระบบการเขาถึง แบงปนและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม โดยจํากัดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเกินอัตราการฟนฟูของ
ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ประกอบดวย ๒ นโยบายยอย คือ นโยบายยอย ๑.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ยั่งยืนและเปนธรรม ซ่ึงมีแนวนโยบายครอบคลุม 
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ทุกสาขา คือ ทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ํา และ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และนโยบายยอย ๑.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงดานอาหาร น้ํา และ
พลังงาน มี ๓  แนวนโยบาย ไดแก การจัดใหมีอาหาร น้ํา และพลังงานอยางเพียงพอ การเขาถึงอาหาร น้ํา และพลังงาน
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และการสรางเสถียรภาพทางอาหาร น้ํา และพลังงาน โดยมี ๑๒ ตัวชี้วัดคือ (๑) มีพื้นที่ปาไม
รอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ (๒) ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุพืชและพันธุสัตวที่เสี่ยงตอการถูกคุกคาม 
(Red List Index) (ลดลง)  (๓) สัดสวนที่ดินที่มีการใชประโยชนไมเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของที่ดิน (ลดลง) 
(๔) ทุกครัวเรือนมีน้ําดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถหาซื้อได (๕) มีการจําแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร และเขตแหลงแร
เพื่อการทําเหมืองของแรที่สําคัญ ครอบคลุมทั้งประเทศ (๖) อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล ใน ๑ ชั่วโมง 
ในนานน้ําไทย (เพิ่มข้ึน)  (๗) ดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (ระดับดีข้ึน) (๘) ดัชนีความมั่นคงทางน้ํา (ระดับดีข้ึน)  (๙) ดัชนี
ความมั่นคงทางพลังงาน (ระดับดีข้ึน) (๑๐) สัดสวนการใชทรัพยากรน้ําตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ลดลง) 
(๑๑) สัดสวนการใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ลดลงอยางนอยรอยละ ๓๐ ภายในป พ.ศ. 
๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๓) และ (๑๒) สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนตอพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ (เพิ่มข้ึน) 

 

 นโยบายที่ ๒ สรางการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือความม่ังค่ังและย่ังยืน มีเปาประสงคของ
นโยบาย คือ ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตอสุขภาพบนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงเนนการสรางระบบการผลิตและบริโภคที่ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และ 
มีประสิทธิภาพกอใหเกิดของเสียและมลพิษนอยที่สุด ประกอบดวย ๓ นโยบายยอย  คือ นโยบายที่ ๒.๑ สรางระบบ 
เศรษฐสังคมที่เก้ือกูลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีแนวนโยบายตามสาขาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ๔ สาขาไดแก การจัดการ
วัสดุและขยะ การจัดการคุณภาพน้ํา การจัดการคุณภาพอากาศ และการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมี นโยบายที่ ๒.๒ 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามลักษณะพื้นที่ มี ๔ แนวนโยบายไดแก การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง การจัดการ
สิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว การจัดการสิ่งแวดลอมพื้นที่อุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม และนโยบายที่ ๒.๓ การสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมการพัฒนา
แบบคารบอนต่ํา มี ๒ แนวนโยบายไดแก การปรับตัวเพื่อสรางความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการลดกาซเรือนกระจกและการสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา โดยมี ๑๔ ตัวชี้วัด
คือ (๑) ปริมาณการบริโภคทรัพยากรในประเทศ ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ลดลง) (๒) สัดสวนการนํา
ขยะกลับมาใชประโยชนใหม (เพิ่มข้ึน) (๓) ปริมาณขยะที่เขาระบบกําจัดข้ันสุดทาย (ลดลง) (๔) คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 
ผิวดินและแหลงน้ําทะเลอยูในเกณฑดี (เพิ่มข้ึน) (๕) ดัชนีของปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (ลดลง) (๖) ความหนาแนนของ
ขยะพลาสติกในทะเลตอตารางกิโลเมตร (ลดลง) (๗) คาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
(เพิ่มข้ึน) (๘) มีกลไกและระบบบริหารจัดการสารเคมีของประเทศที่คุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดลอม (๙) จํานวนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน) (๑๐) สัดสวนพื้นที่สีเขียวในเมืองเปนไปตามเกณฑของ
องคการอนามัยโลก (๙ ตารางเมตรตอคน) (๑๑) สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทาย (รอยละ 
๓๐) (๑๒) สัดสวนของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณ
โดยรอบ (เพิ่มข้ึน) (๑๓) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ ๒๐ - ๒๕ จากปริมาณการปลอยในกรณีปกติ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ และ (๑๔) จํานวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย และไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (ลดลง) 

 

 นโยบายที่ ๓ ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาประสงค
ของนโยบาย คือ มีเคร่ืองมือและกลไกซึ่งเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรสําคัญที่จะสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะใหการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ เปนเชิงรุก และสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ 
ใหมีการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๔ นโยบายยอยคือ นโยบายที่ ๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
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และกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม ดวยการคุมครองสิทธิทางดานสิ่งแวดลอม และกฎเกณฑ ขอบังคับที่จะนํามาใช
สงเสริมหรือปองกันกิจกรรมที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการอํานวยความสะดวกให
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายที่ ๓.๒ สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อสรางแรงจูงใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพื่อการประเมินความคุมคา 
ในระดับนโยบายและยุทธศาสตร นโยบายที่ ๓.๓ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดดวยการจัดวางและออกแบบ
ระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานขอมูลเดียว มีระบบเชื่อมโยงขอมูลจากระดับตําบล 
ไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งขอมูลของภาคเอกชน ตลอดจนใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและ
งาย และนโยบายที่ ๓.๔ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยการสรางรูปแบบและ
แนวทางใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสรางปจจัยเชิงยุทธศาสตรใหเกิด
การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยมี ๕ ตัวชี้วัดคือ (๑) ดัชนีธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดลอม (ระดับดีข้ึน) (๒) ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green GDP) (ระดับดีข้ึน) (๓) งบประมาณภาครัฐเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน)  (๔) รายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน) และ  
(๕) งบประมาณการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน) 

 

 นโยบายที่ ๔ สรางความเปนหุนสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคของนโยบาย คือ ใหทุกภาคสวนมีบทบาทในการรวมดูแลรักษา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในลักษณะความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันโดยสงเสริมใหทุกภาคสวน
ไดเรียนรู และมีภาระรับผิดชอบรวมกันกับภาครัฐในการใชประโยชนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรวมมือกับตางประเทศดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
๓ นโยบายยอยคือ นโยบายที่ ๔.๑ การพัฒนาองคความรูและกิจกรรมเพื่อสรางสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการ
สรางพื้นฐานใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งการสรางองคความรู ทัศนคติ คานิยม 
ความเชื่อ และสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ที่สงผลตอการปรับพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นโยบายที่ ๔.๒  
การเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมใหกับทุกภาคสวนอยางบูรณาการ ดวยการเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม
ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนโยบายที่ ๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศเชิงรุก ดวยการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอม พัฒนาขอมูลฐานขอมูลกลางที่เก่ียวของกับ
ความรวมมือระหวางประเทศ และสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในดานความรวมมือระหวางประเทศ 
ในเชิงรุก โดยมี ๗ ตัวชี้วัดคือ (๑) มีการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืน และการเปนพลเมืองโลก 
(๒) จํานวนองคกรภาคประชาสังคมที่เขามามีบทบาทอยางเขมขนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(เพิ่มข้ึน) (๓) จํานวนการจางงานสีเขียว (เพิ่มข้ึน) (๔) สัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน) (๕) จํานวนของสื่อที่ผลิตรายการหรือขอมูลเพื่อเผยแพรและใหความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน)  
(๖) การดําเนินงานในประเทศที่ตอบสนองตอความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (เพิ่มข้ึน) และ (๗) สัดสวนของตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่บรรลุตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เพิ่มข้ึน) 

ปจจุบันสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และอยูระหวางรอนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อนําลงประกาศราชกิจจานุเบกษาตอไป 
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๒. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทํา
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศตามมาตรา 13 และ
มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยสํานักงานฯ ไดจัดทํา
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซ่ึงเปนแผนระยะยาวและแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนระยะกลาง เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี โดย 
มีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแลว รวม 5 ฉบับ ไดแก 1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒–
๒๕๔๙ 2)กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙  3) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐–
๒๕๕๔ 4) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ และฉบับปจจุบัน คือฉบับที่ 5) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมพ.ศ. 2560-2564 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2559 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ 3 มีนาคม 
2560 เพื่อเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาคีเครือขายนําไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในระยะเวลา 5 ปอยางตอเนื่อง โดยมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๕60- 
2564) ซ่ึงไดใหความสําคัญกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และประเด็นสําคัญที่
ตองเรงดําเนินการ ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม การแกไข
ปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม 
การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติ เปนตน 

 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีความมุงหวังใหการจัดการและแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเปนเชิงรุก รวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทและสทิธิ
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมุงเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อใหสังคมไทยยืนหยัดไดอยาง
มั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน ใน กระบวนการจัดทําแผนจัดการดังกลาวนั้น ไดใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา 
ที่เก่ียวของ โดยผานการระดมความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ ทั้งการประชุมกลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 
การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และประเทศ เพื่อใหไดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่สามารถขับเคลื่อนและนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และเปนรูปธรรม โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64 ดังแสดงในรูปที่ 5-1 

 
แนวคิด: การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหาร 
จัดการท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เพื่ อใหทุกภาคส วนที่ เ ก่ียวของ เ กิดความตระหนักตอการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ โดยมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมที่ผสมผสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาที ่
ยั่งยืนของประเทศ 
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วิสัยทัศน : อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมุงสู 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
พันธกิจ : ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหมีการใช 
ประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมี คุณภาพที่ดี  บนพื้นฐาน 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
วัตถุประสงค :  1) เพื่อใหทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

 2) เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับ 

แนวทางการพัฒนาประเทศและชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรมและบรรลุเปาหมายบนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

 
เปาประสงค : เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ  
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหบรรลุ
เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรมบนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตรแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก (รูปที่ 5-๑) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ใหความสําคัญตอการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ 
เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ให
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริมทั้งการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนอยาง
สมดุลเปนธรรม และเกิดความมั่นคง มี 2 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืนประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก แผนงานทรัพยากรปาไม แผนงานทรัพยากรน้ํา/น้ํา
บาดาล แผนงานทรัพยากรดินและที่ดิน แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แผนงานทรัพยากรธรณีและแผนงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ กลยุทธที่ 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน
ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแกแผนงานการมีสวนรวมในการจัดการ แผนงานการเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และ
แผนงานการเสริมสรางความรูและความตระหนัก 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู มุงเนนให
ความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน ณ แหลงกําเนิดลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในทุกข้ันตอน สนับสนุน
การนํากลับมาใชใหม และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนยในการจัดการของเสียที่เกิดข้ึน รวมถึงเพิ่มความรับผิดชอบของ
ผูผลิตใหมีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑของตนเองและซากผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนอยางครบวงจร โดยเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการ โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมีคุณภาพทั้งการ
ปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอดสิ่งแวดลอมที่ดีสูรุนตอไป  มี ๓ กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 2.๑ การปองกัน ลด และ
ขจัดมลพิษ ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแกแผนงานการพัฒนาเคร่ืองมือกลไกการบริหารจัดการ แผนงานการจัดการ 
น้ําเสียแผนงานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงและแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย 
กลยุทธที่ 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย2 แผนงาน ไดแกแผนงานการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกลยุทธที่ 2.๓ การจัดการ
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คุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและสิ่งแวดลอมอ่ืนประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแกแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และ
แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 
เพื่อใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 
และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุมคา และยั่งยืน  มี ๓ กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 3.๑ การสงเสริม 
การบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
แผนงานการสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน 
ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก แผนงานการเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการทองเที่ยว และกลยุทธที่ 
๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานการเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและ
สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ เปนการสรางศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยง
ใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดข้ึน โดยสรางความรู 
ความเขาใจแกประชาชน ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานตามพันธกรณีและความ
ตกลงกับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค และประชาคมโลก ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของ
ยุทธศาสตรคือ ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความ
พรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เปนเชิงรุก มี ๓ กลยุทธ คือ  
กลยุทธที่ 4.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และแผนงาน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธที่ 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแกแผนงานการสรางความพรอมและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวของชุมชน และแผนงานการสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ และ กลยุทธที่ 4.๓ การพัฒนา
ความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแกแผนงานการพัฒนา
และกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน และแผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวที
ระหวางประเทศ  โดยสรุปยุทธศาสตรและแผนงานนําเสนอไวในตารางที่ 5-1 และตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ นําเสนอไว 
ในตารางที่ 5-2 (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 51–65)  
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อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีส่ิงแวดลอมท่ีดี และมุงสูการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน

๔. สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด 
และฟนฟู

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และเปนธรรม 

๓. การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุมคา และยั่งยืน

๔. ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและมี

ความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เปนเชิงรุก

๒. สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมีคุณภาพทั้ง
การปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด สิ่งแวดลอม 

ที่ดีสูรุนตอไป

๑. ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดรับการสงเสริมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู และใช 

ประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความมั่นคง

แผ
นง

าน

 4.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

 4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๔.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนอยางยั่งยืน

 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
       ความยั่งยืน 

รูปท่ี ๓ - ๑ แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ และแผนงาน

ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพที่ดี บนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

พัน
ธก

ิจ

เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถขับเคล่ือนงานดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรมบนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

เป
าป

ระ
สง

ค
กล

ยุท
ธ

 ๑.๒.๑ การมีสวนรวมในการจัดการ
 ๑.๒.๒ การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ
 ๑.๒.๓ การเสริมสรางความรูและความตระหนัก

 1.1.๑ ทรัพยากรปาไม
 1.๑.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล
 1.๑.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน
 1.๑.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
 1.๑.5 ทรัพยากรธรณี
 1.๑.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๒.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ
 ๒.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
 ๒.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอื่น

 ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ
 ๒.๑.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย
 ๒.๑.3 การจัดการน้ําเสีย
 ๒.๑.4 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 ๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย
 ๒.๒.2 การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม    

 ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
 ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ   

   และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    

 ๓.1 การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
 ๓.2 การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน
 ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

 ๓.1.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ๓.๑.2 การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ๓.๒.๑ การเกษตร
 ๓.๒.2 การอุตสาหกรรม
 ๓.๒.๓ การทองเที่ยว

 ๓.๓.๑ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๓.๓.2 การเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร

   ชีวภาพ

 ๔.1.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของ
   ประชาชน

 ๔.๑.2 การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก 

 ๔.๒.๑ การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัว
   ของชุมชน

 ๔.๒.2 การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 

 ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน
 ๔.๓.2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวาง

  ประเทศ 

รูปที่ 5-2 
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ตารางที่ 5-1 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖4 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและ 
เปนธรรม 

1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และ 
ใชประโยชนอยางยั่งยนื 

1.1.1 ทรัพยากรปาไม 
1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้าํบาดาล 
1.1.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน 
1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
1.1.5 ทรัพยากรธรณี 
1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ใหเกิดความยั่งยืน 

1.2.1 การมีสวนรวมในการจัดการ 
1.2.2 การเสริมสรางศักยภาพ 

การจัดการ 
1.2.3 การเสริมสรางความรูและ 

ความตระหนัก 
2. การจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับ
การปองกัน บาํบัด 
และฟนฟ ู

2.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
 

2.1.1 การพัฒนาเคร่ืองมือกลไก 
การบริหารจัดการ 

2.1.2 การจัดการน้าํเสีย 
2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชมุชน และ

ของเสียอันตราย 

 2.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบ 

2.2.1 การพัฒนาเคร่ืองมือ 
ทางการเงินและกฎหมาย 

2.2.2 การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที ่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชุมชน และสิง่แวดลอมอ่ืน 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมชมุชน 
2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอมศิลปกรรม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยัง่ยืน 

3.1 การสงเสริมการบริโภคทีย่ัง่ยืน 3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

3.1.2 การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

3.2 การสงเสริมการผลิตและบริการ
ที่ยั่งยืน 

3.2.1 การเกษตร 
3.2.2 การอุตสาหกรรม 
3.2.3 การทองเที่ยว 

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยนื 

3.3.1 การใชประโยชน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.3.2 การเพิ่มมูลคาในการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

4. สรางศักยภาพเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และสงเสริม
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ 

4.1 การสรางความรู ความเขาใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 

4.1.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีด

ความสามารถในการปรับตวัตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.2.1 การสรางความพรอมและ 
ขีดความสามารถในการปรับตัว
ของชุมชน 

4.2.2 การสรางความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคสวนตางๆ 

4.3 การพัฒนาความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

4.3.1 การพัฒนาและกระตุนบทบาท
ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

4.3.2 การเสริมสรางความเขมแข็งดาน
ความรวมมือในเวทีระหวาง
ประเทศ 

    ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม, ๒๕60ข, หนา 57–58 
 

ตารางที่ 5-2  ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
                  พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖4 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
1. การจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางสมดลุและ
เปนธรรม 
เปาหมาย 

ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพไดรับการ

สงเสริมทัง้การอนุรักษ 

ฟนฟูและใชประโยชน

อยางสมดุลเปนธรรม  

และเกิดความมัน่คง 

1.1 ประกาศใชแผนที่แนวเขต
พื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน  
(One Map) และจาํนวนพืน้ที่
จัดที่ดินทาํกินใหชุมชน 

ประกาศใช () 

ไมประกาศใช () 

 

 

 

 

- ทส (ปม./อส./

สผ.) 

- มท (ทด.) 

- กษ (พด./สปก.) 

1.2 รอยละของพื้นที่การถือ
ครองที่ดินแตละประเภทเทียบ
กับพื้นที่ทั้งประเทศ 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./สผ.) 

- กค (ธร.) 
- กษ (พด./สปก./

กสส.) 
- พม (กพส.) 
- มท (ทด./ อปท.) 

1.3 พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ 
40 ของพื้นที่ประเทศ แบงเปน
พื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25 และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./

ทช.) 

- กษ (สปก.) 

1.4 ระดับการดําเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 
IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

ดัชน ี  - ทส (ทน./ทบ.) 

- กษ (ชป.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 

1.5 รอยละของพื้นที่ดินที่ถูก
ทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้น
ที่ดินทั้งหมด  

รอยละ  - กษ (พด.) 

1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับ
การจัดการตามแนวทางและ
มาตรการ หรือมีโครงสรางที่
เหมาะสม (เปาหมายคือ ระยะทาง 
๕๐ กิโลเมตร) 

ระยะทาง

(กิโลเมตร) 

 - ทส (ทช./อส.) 

- คค (จท.) 

1.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนรอยละ 3 - 9 

รอยละ  - ทส (ทช./อส.) 

1.8 อัตราการจับสัตวน้ําตอ 
การลงแรงประมงทะเล (Catch 
Per Unit Effort : CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย 

กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง 

 - กษ (กปม.) 

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และ
แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแรไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ () 

ไมเห็นชอบ () 

 

 

 

- ทส (ทธ.) 

1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน 
และแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาต ิ

รอยละ  - ทส(อส./ปม./

ทช./อสพ./สผ./) 

- สธ 

- วท 

- กษ 

1.11 สัดสวนเร่ืองรองเรียน 
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมที่ไดรับ 
การดําเนินการ 

รอยละ  - ทส 

2. การจั ดการ คุ ณภาพ
สิ่ งแวดลอมที่ ดี ได รับ
การปองกัน บําบัดและ
ฟนฟู 
เปาหมาย 

สิ่งแวดลอมไดรับการ 
จัดการที่ดีอยาง 

2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดินอยูในเกณฑดีรอยละ 80 

รอยละ  

 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

- อก (กรอ.) 

2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวน
วันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไม
เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 99 

รอยละ 

 

 

 

- ทส (คพ.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
มีคุณภาพทั้งการปองกัน 
บําบดั ฟนฟู และการ
ถายทอดสิ่งแวดลอมที่ดี
สูรุนตอไป 

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการ
จัดการอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมนอยกวารอยละ 75 
โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน (Recycle) 
ไมนอยกวารอยละ 30 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับ
การรวบรวมและสงไปกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ  
ไมนอยกวารอยละ 30 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

2.5 จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง  
ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอ
คน 

ตารางเมตร 

ตอคน 

 - มท (อปท.) 

- ทส (สผ.) 

2.6 มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับ 
การพัฒนา 

พัฒนา () 

ไมพัฒนา() 

 - ทส (สผ./ทธ.) 

- วธ (ศก.) 

- มท (อปท.) 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และย่ังยืน 

เปาหมาย 
การใชทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
มีความคุมคา และยัง่ยืน 

3.1 การบริโภคพื้นฐานตอ 
การใชทรัพยากร (Material 
Footprint: MF) ของประเทศ 
และการบริโภคพืน้ฐานตอ 
การใชทรัพยากรตอคน 

    - ตัน 

- ตันตอคน 

 - วท (สวทช.) 

- นร (สศช.) 

3.2 สัดสวนของหนวยงานที่
เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณ
การจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละ 

 

 

 

- ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

- ทุกหนวยงานที่

เก่ียวของ 

3.3 สัดสวนการใชพลังงานตอ
จีดีพ ี

พันตนัเทยีบเทา

น้ํามนัดบิ (ktoe) /

พันลานบาท 

 - พน (สนพ./

พพ.) 

3.4 รอยละของจํานวนฟารม 
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช และรอยละของ
พื้นที่เกษตรอินทรีย 

รอยละ  - กษ 

(กวก. /มกอช./

สศก.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
3.5 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียวเพิ่มข้ึน และผานเกณฑ
ระดับสี่ข้ึนไป 

จํานวน  - อก 

(สป.อก./กรอ./

กพร./กสอ./

กนอ.) 

3.6 พื้นที่ทีไ่ดรับการพฒันาสู
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จํานวน 15 พื้นที ่

จํานวน(แหง) 

 

 

 

- อก (กรอ./กนอ. 

/สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

3.7 จํานวนแหลงทองเทีย่วและ
สถานประกอบการทีไ่ดรับการ
รับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

จํานวน 

(แหง) 

 - กก 

 

3.8 ประกาศใชกฎระเบียบ
เก่ียวกับการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

ประกาศใช () 

ไมประกาศใช () 

 - ทส 

- กษ 
- วท 
- สธ 

4. สรางศักยภาพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และ
สงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศ 
เปาหมาย 

ทุกภาคสวนมีศักยภาพ

ในการรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและ 

ภัยธรรมชาติ และ 

มีความพรอมในความ

รวมมือดานสิ่งแวดลอม

กับตางประเทศ  

ทั้งในระดับภูมิภาคและ

โลกที่เปนเชงิรุก 

 
 

4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศในภาค
พลังงานและคมนาคมขนสง 
ลดลงรอยละ 7 - 20 ภายในป 
พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับ
กรณีพื้นฐาน(Business as 
Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 
2548 เปนปฐาน) 

รอยละ  - ทส 

(สผ./อบก.) 

- พน (พพ.) 

- คค (สนข.) 

4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอ
การใชพลังงานข้ันสุดทายเพิ่มข้ึน
เปนอยางนอยรอยละ 25 

รอยละ  - พน (พพ.) 

4.3 จํานวนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

จํานวน  

(แหง) 

 - ทส (สผ.) 

- มท (อปท.) 

4.4 องคกรหรือเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ในพื้นที่ชุมชน 

จํานวน  - มท (ศภช.) 
- มท (ปภ.) 
- ทส (สผ./ทธ./

ทน./ทบ.) 
- คค (สนข.) 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
 4.5 จํานวนประชากรที่เสียชีวิต 

สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย/อพยพ เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 
100,000 คน 

จํานวน 

(คนตอประชากร 
100,000 คน) 

 - มท (ศภช.) 

- มท (ปภ.) 

4.6 จํานวนความรวมมือกับ
ตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานในแตละป 

จํานวน 

(โครงการ) 
 

 
 

- ทส (สป.ทส.) 
 

หมายเหตุ :             หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

    หมายถึง เพ่ิมข้ึน      หมายถึง  ลดลง 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 59–63 
 

จากตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖4  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญไวในตารางที ่5-3 ทั้งนี้ 

 
ตารางที่ 5-3 สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ภายใตแผนจัดการ  
                  คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม  
กลยุทธท่ี 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรกัษฟนฟูและใชประโยชนอยางย่ังยืน  
แผนงานท่ี 1.1.1 ทรัพยากรปาไม  
-สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาไมและพ้ืนท่ีแนวกันชน รวมถึงสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน พรอมท้ังสนับสนุนการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ สงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟนยาวท่ีถูกตองตามกฎหมาย ใหสิทธิชุมชนเขาใช
ประโยชนจากปา โดยคํานึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว  

 
-พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 
40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

แผนงานท่ี 1.1.2 ทรัพยากรนํ้า/นํ้าบาดาล  
-อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีชุมนํ้า และแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือใหเปนแหลงกักเก็บนํ้า บรรเทาอุทกภัยใน
ฤดูฝนรวมถึงเปนแหลงนํ้าของชุมชนไวใชประโยชนในฤดูแลง ฟนฟูและพัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติ
แหลงนํ้าท่ีมีอยูเดิมและลํานํ้าท่ีตื้นเขิน ท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของ
แหลงนํ้าและการมีสวนรวมของประชาชน สารวจพ้ืนท่ีกักเก็บนาผิวดินท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม
เพ่ือกักเก็บนํ้าเปนแกมลิง  

 
-ระดับการดําเนินงานการ
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการ (เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี 1.1.3 ทรัพยากรดินและท่ีดิน  
-เรงรัดการฟนฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปญหาและเสื่อมโทรมใหมีคุณภาพท่ีดีเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ
ของดิน  
-สงเสริมใหลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีตนนํ้า ควบคูกับสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ
ใชมาตรการการอนุรักษดินและนํ้า  

 
-รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูก
ทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับ
พ้ืนท่ีดินท้ังหมด (ลดลง) 
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แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
แผนงานท่ี 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
-อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และปาชายเลนท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะปะการัง หญาทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝงทะเล  
-สงเสริมการทําประมงท่ีคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตวนํ้า ระบบนิเวศ และการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน รวมท้ังยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีทําลายลาง  
 

 
-ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณ 
(เพ่ิมข้ึน) 
-อัตราการจับสัตวนํ้าตอ
การลงแรงประมงทะเล
(เพ่ิมข้ึน)  

แผนงานท่ี 1.1.4 ทรัพยากรกรธรณี 
-พัฒนานโยบาย ฐานขอมูล และเช่ือมโยงเครือขายขอมูลทรัพยากรแรกับขอมูลดานอ่ืน โดยเฉพาะ
ดานสุขภาพ รวมถึงสรางชองทางการเผยแพรขอมูลและการรายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรแร  
-สรางกลไกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินและชุมชน ในการติดตามตรวจสอบ และดูแล
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทาเหมืองแร  

 
-น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการทรัพยากรแรไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะ 
รัฐมนตร ี

แผนงานท่ี 1.1.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
-อนุรักษพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมท้ังชนิดพันธุสัตวและพืชเฉพาะถ่ิน สัตว
และพืชหายากและใกลสูญพันธุใหเปนฐานทรัพยากรท่ีมั่นคง ลดภัยคุกคามตอการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตวจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ตางๆ สงเสริมการพัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย หรือการเก็บคาบริการ 
เชิงนิเวศ 

 
-อัตราการสูญเสียชนิด
พันธุท่ีถูกคุกคามชนิดพันธุ
เฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยู
อาศัยตามธรรมชาติ  

กลยุทธท่ี 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีสวนรวมในการจัดการ 
-เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษาติดตาม และตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานภาครัฐในลักษณะหุนสวนการพัฒนา 
การมีสวนรวมของชุมชนประมงชายฝง การไมเผาปาหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร มีการติดตาม 
เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา และเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

 
-  

แผนงานท่ี ๑.๒.๒ การเสริมสรางศักยภาพการจัด 
-จัดตั้งกลไกระดับชุมชนเพ่ือพัฒนาใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ มีการดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติได
อยางกลมกลืนและพ่ึงตนเองได และมีรายไดจากการรักษาระบบนิเวศ  
-เพ่ิมขีดความสามารถใหกับหนวยงานทองถ่ินเพ่ือเปนเครือขายในการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของ การเฝาระวัง และปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากปญหาการพัฒนา  

 
-  

แผนงานท่ี ๑.๒.๓ การเสริมสรางความรูและความตระหนัก 
-สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาทุกระดับ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิตและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง ประชาสัมพันธและอบรมใหทราบถึงกฎหมายและสิทธิของ
ตนเองในการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  
-สนับสนุนและผลักดันใหทองถ่ิน เปนกลไกในการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ใหไดรับความรูเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพ เปดโอกาสใหประชาชนรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบเพ่ือแกไข
ปญหาของชุมชน 

 
-  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 
กลยุทธท่ี ๒.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
แผนงานท่ี ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 
-ผลักดันการนําเครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิด  โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษ  การเก็บ
คาธรรมเนียมการใชผลิตภัณฑท่ีกอมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินคามัดจํา-คืนเงิน บรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑตางๆ และสงเสริมหลักการ 3R (Reduce, Recycle, Reuse) มาปฏิบัติ  

 
-  
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แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
แผนงานท่ี ๒.1.๒ การจัดการนํ้าเสีย 
-สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานการจัดการนํ้าเสียใหแกประชาชน และผูท่ี
เก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีระบบการจัดการ
นํ้าเสีย มีการจัดการนํ้าเสียใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
-สงเสริมใหครัวเรือน รานอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก หรือมีการ
ติดตั้งถังดักไขมันรวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญใหมีการติดตั้งและเดินระบบบาบัดนํ้าเสีย 

 
-คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า 
ผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 
80 

แผนงานท่ี ๒.1.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
-สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกํากับ ควบคุม และรณรงคสรางความรูความเขาใจ  
ใหปลอดการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรมอยางตอเน่ือง โดยขอรวมมือจากภาคเอกชนองคกร
พัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยไมใหมีการเผา ตลอดจน
สงเสริมการนําเศษวัสดุเหลือจากภาคเกษตรกรรมมาทําปุยอินทรีย 
 

 
-คุณภาพอากาศมีจํานวน
วันท่ีคาฝุนละอองขนาด
เล็กไมเกิน 10 ไมครอน 
( PM10)  อ ยู ใ น เ ก ณ ฑ
มาตรฐานรอยละ 99 

แผนงานท่ี ๒.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย 
-สงเสริมการลดปริมาณขยะจากตนทาง โดยงดหรือเลิกการใชกลองโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุท่ี 
ยอยสลายไดยาก และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน  
-สนับสนุนการลดขยะอาหารอยางมีสวนรวม กําหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุม
กิจกรรมบริเวณชายฝง ไมใหท้ิงขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมท้ังควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แผนดินท่ีมาตามแมนํ้า ลําคลอง  
-ใหผูผลิต/ผูจําหนายสินคา และผูประกอบการท่ีมีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ/ซากบรรจุภัณฑ/ของ
เสียอันตรายชุมชนใหมีการจัดการท่ีถูกวิธีไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของผูคัดแยก และไมเปน
มลพิษตอสิ่งแวดลอม  
 

 
-ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการไมนอย
กวารอยละ ๗๕ และนํา
ก ลั บ ม า ใ ช ป ร ะ โ ย ช น 
(Recycle) ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐   
- ของเสียอันตรายชุมชน
ไดรับการรวบรวมและ
สงไปกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ไมนอย
กวารอยละ 30 

กลยุทธท่ี ๒.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
แผนงานท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎ 
-สรางกลไกการเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบฉุกเฉิน จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพ่ือชดเชยคารักษาพยาบาล
แกผูไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการเขาถึงขอมูลขาวสาร และจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

 
- 

แผนงานท่ี ๒.๒.๒ การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
-ติดตามและเฝาระวังสถานการณมลพิษในพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมเปดเผย
ขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเน่ืองในทุกๆ ชองทาง โดยเฉพาะมลสารท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ  

 
- 

กลยุทธท่ี ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชมุชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน 
แผนงานท่ี ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
-พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคสวนท่ีเก่ียวของใหมีบทบาทในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมภูมิทัศนและพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนใหมากข้ึน  
-พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดลอมของชุมชนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีการติดตั้ง
ระบบจัดการนํ้าเสียขนาดเล็ก ถังดักไขมันของชุมชนริมนํ้า ลําคลอง และสนับสนุนการดูแล
สภาพแวดลอมและอนามัยสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม  
 
 

 
-จํ า น ว น พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว 
ในเมือง ไมนอยกวา 10 
ตารางเมตรตอคน 



5-17 

 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
แผนงานท่ี ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
-จัดทํามาตรฐานดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สนับสนุนบทบาทองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทุกภาคสวนรวมบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม  
 

 
-มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมศิลปกรรม
ไดรับการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 3.1 การสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๓.1.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-ใหความรูแกทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมการใช
ชีวิตประจําวันในการบริโภคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนสินคาติดฉลาก
สิ่งแวดลอม ฉลากสินคาเกษตรอินทรีย ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือทรัพยากรของ
สินคา ฉลากแสดงการปลอยกาซคารบอนออกสูบรรยากาศ หรือโรงแรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แหลงทองเท่ียวท่ีมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถ
ยอยสลายไดในธรรมชาติ  
 

 
-การบริ โภคพ้ืนฐานตอ
ก า ร ใ ช ท รั พ ย า ก ร 
(Material Footprint: 
MF) ของประเทศ  
-การบริโภคพ้ืนฐานตอ
การใชทรัพยากรตอคน 
(ลดลง) 

แผนงานท่ี ๓.1.๒ การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-สนับสนุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา รวมท้ัง
สงเสริมใหประชาชนระดับครัวเรือนอาคารท่ัวไป ชุมชน บริษัทเอกชน สถานท่ีราชการ ติดตั้งระบบ
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย  
-สรางกลไกระบบการรวบรวม ขนสง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีตนทุนต่ํา เพ่ือนํา
ของเสียหรือวัสดุเหลือใชกลับมาแปรรูปเปนพลังงาน หรือกลับมาใชประโยชน  

 
-สัดสวนการใชพลังงานตอ
จีดีพี (ลดลง) 

กลยุทธท่ี 3.2 การสงเสริมการผลิตและบรกิารท่ีย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๓.๒.๑ การเกษตร 
-รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตร สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ทําการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือจูงใจใหมีการทํา
การเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน พัฒนามาตรฐานสินคาการเกษตรท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาปุยอินทรียท่ีเหมาะสมกับชนิดของดินและความตองการสารอาหาร
ของพืช พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรหรือแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีท่ีเปนอันตรายใน
ภาคการเกษตร สํารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย  

 
-รอยละของจํานวนฟารม
ท่ี ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีสําหรับพืช 
แ ล ะ ร อ ย ล ะ ข อ ง พ้ื น ท่ี
เกษตรอินทรีย (เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 
-สงเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมความ
รับผิดชอบตอสังคม การเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว การแบงปนการบริการ เครื่องมือ และ
ทรัพยากรสวนเกินท่ีเกิดจากการผลิตระหวางอุตสาหกรรม ผลักดันใหยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ของสถานประกอบการใหเปนสากล พัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคา และ
องคกรใหไดมาตรฐาน และจัดตั้งศูนยความเปนเลิศในการประเมินวัฎจักรชีวิต เรงจัดทําบัญชี
ผลกระทบสิ่งแวดลอมรายสินคาดานการปลอยคารบอน การใชนํ้า การใชทรัพยากร และรอยเทาเชิง
นิเวศ และสนับสนุนการวิจัยดานเทคโนโลยีท่ีสะอาด  
 

 
-จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรม 
สี เขียวเ พ่ิม ข้ึนและผ าน
เกณฑระดับสี่ข้ึนไป (เพ่ิมข้ึน) 
-พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสู

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จํานวน 15 พ้ืนท่ี 

แผนงานท่ี ๓.๒.๓ การทองเท่ียว 
-พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ และชุมชนท่ีใหบริการดานการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนา
แหลงทองเท่ียวและบริการใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ ศึกษาศักยภาพของ
แหลงทองเท่ียวทุกดาน  

 
-จํานวนแหลงทองเท่ียว
และสถานประกอบการท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การทองเท่ียวไทย(เพ่ิมข้ึน) 
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แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
กลยุทธท่ี 3.3 การพัฒนาเศรษฐกจิบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๓.๓.๑ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
-สรางความรูและความเขาใจใหมีการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรชีวภาพ ผลักดันใหมีการเขาถึงและ
ไดรับประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนท่ีไดรับจากการ
เขาถึงทรัพยากรชีวภาพใหเกิดความยั่งยืน และสนับสนุนใหมีศูนยเรียนรูในสวนกลาง จังหวัด และ
ทองถ่ิน  

-ประกาศใชกฎระเบียบ
เก่ียวกับการเขาถึงและ
แบ งปนผลประโยชน ท่ี
ค ร อ บ ค ลุ ม ท รั พ ย า ก ร
ชีวภาพ 
 แผนงานท่ี ๓.๓.๒ การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

-พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุนการ
จับคูธุรกิจผลิตภัณฑท่ีใชทรัพยากรชีวภาพในทองถ่ินเชิงพาณิชย โดยใหมีการพัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการท่ีเปนสากล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาฐานขอมูลสายพันธุพืชและพันธุสัตว  
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และสงเสรมิความรวมมือกับ 
                   ตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 4.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
แผนงานท่ี ๔.1.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
-ใหความรูผูประกอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ผลิตและจําหนายสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ิมนวัตกรรม รณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือปลูกจิตสํานึกลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ในชีวิตประจําวัน การเดินทาง การใชจักรยาน ใหความรูดานผลกระทบ ความเสี่ยง และการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสม  

 
-จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ท่ี
เสียชีวิต สูญหาย ไดรับ
บาดเจ็บหรือตองโยกยาย/
อพยพ เ น่ืองมาจากผล
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตอประชากร 100,000 
คน (ลดลง) 

แผนงานท่ี ๔.1.๒ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
-สงเสริมมาตรการจูงใจ/ภาษีในการใชยานพาหนะและการขนสงสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ การใช
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยผลิตพลังงาน
จากแสงอาทิตย โดยภาคเอกชนและทองถ่ิน การใชวัสดุเหลือใชจากการเกษตรของครัวเรือน 
ตลอดจนการรายงานขอมูลการใชพลังงานในทุกภาคสวน และใหมีการอนุรักษและปลูกปาเพ่ือลด
กาซเรือนกระจก รวมถึงพัฒนางานวิจัยในการลดและดูดซับกักเก็บกาซเรือนกระจก  
 

 
-ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศ
ใ น ภ า ค พ ลั ง ง า น แ ล ะ
คมนาคมขนส ง  ลดลง 
รอยละ 7 - 20 ภายใน 
ป พ.ศ. 2563 

กลยุทธท่ี 4.2 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
แผนงานท่ี ๔.๒.๑ การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
-เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและเตอืนภัยธรรมชาตใินพ้ืนท่ีเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ศึกษาวิจัยทางเลือกในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลักดันให
ทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

 
-จํานวนองคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี ก า ร 
บูรณาการการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี ๔.๒.๒ การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 
-ประเมินสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตรท่ีคํานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพ้ืนท่ี จัดทําแผนท่ี
แสดงความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใหมีการเฝาระวัง ติดตามพ้ืนท่ีดังกลาว
อยางตอเน่ือง พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือลดความเปราะบางภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเท่ียว 
และชุมชน พัฒนาระบบขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 
-องค กรหรื อ เ ครื อข า ย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ 
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ใ น พ้ื น ท่ี
ชุมชน (เพ่ิมข้ึน) 
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แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
กลยุทธท่ี 4.3 การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
แผนงานท่ี ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน 
-เปดเผยขอมูลการเจรจาและแนวทางการปฏิบัติระหวางประเทศใหประชาชนไดรับทราบอยาง
ตอเน่ือง เพ่ิมขีดความสามารถใหแกองคกรและบุคลากรภาครัฐในการเจรจาและปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ ติดตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลตอการคาและการลงทุน  

 
-จํ า น วน คว าม ร ว มมื อ 
กั บ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป 
(เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
-สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี การเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร การวิจัยและพัฒนา ผลักดันใหมีแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของอาเซียน เพ่ือสงเสริมความรวมมือในภูมิภาค สนับสนุนการวิจัยพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และความตกลงทางการคาท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  
 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ค, หนา 59–63 
 

  
3. สรุปหนวยงานรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564    

 ในการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไว ภายใต 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64   พิจารณาจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวชี้วัดและ
แนวทางการปฏิบัติในแตละแผนงาน/ยุทธศาสตร และหนวยงานสนับสนุนตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ดังกลาว รวมทั้งสิ้น 24 องคกร 71 หนวยงาน (รายละเอียดดังตารางที่ 5-4) 
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ตารางที่ 5-4  สรุปหนวยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564    

กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

1. กระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา 

กก. 1. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 1.1.4.3 
- - - 2.1.4.6, 2.3.2.4 

3.7 - 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, 
3.2.3.5 

3.2.3.4 

- - - 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4 
2. กระทรวงการคลัง กค. 2. สํานักงานปลัดกระทรวง - - 2.1.2.3, 2.1.4.7, 2.2.1.1 2.1.1.1, 2.1.2.7, 2.1.2.9, 2.1.4.8, 

2.3.1.2, 2.3.1.6 
- - 3.1.1.5, 3.1.1.7, 3.2.1.8 3.2.2.1 
- - 4.1.2.3 4.1.2.1, 4.1.2.5, 4.1.2.11, 4.3.2.2 

บก. 3. กรมบัญชีกลาง - 3.2 - 3.1.1.4 
ธร. 4. กรมธนารักษ - 1.2 - - 

3. กระทรวงการตางประเทศ กต. 5. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 4.3.2.2 
4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

กษ. 6. สํานักงานปลัดกระทรวง - 1.10 
 

1.1.6.5, 1.1.6.6 1.1.1.4, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.3.6, 
1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.4, 1.1.6.7, 
1.1.6.8, 1.1.6.9, 1.2.1.6 

- - - 2.1.1.6, 2.1.2.6, 2.1.2.10, 2.1.3.4, 
2.1.4.5, 2.1.4.6, 2.1.4.17, 2.1.4.18   

- 3.8 3.1.2.2, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 
3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 
3.2.1.6, 3.2.1.7, 3.2.1.9 
 

3.2.1.8, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 
3.3.1.4, 3.3.2.1, 3.3.2.3 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

- - 4.1.1.4, 4.2.2.3 4.1.1.3, 4.1.1.5, 4.1.2.2, 4.1.2.4, 
4.1.2.8, 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.2.7 

ชป. 7. กรมชลประทาน - 1.4 1.1.2.8, 1.1.2.9 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.7, 1.1.2.10, 
กปม. 8. กรมประมง 1.8 - 1.1.3.9, 1.1.4.8 1.2.1.4 
พด. 9. กรมพัฒนาท่ีดิน 1.5 1.1, 1.2 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.8, 

1.1.3.10, 1.1.3.11 
1.1.1.8, 1.1.5.3, 1.2.3.5 

กวก. 10. กรมวิชาการเกษตร 3.4 - - - 
กสก. 11. กรมสงเสรมิการเกษตร - - 1.1.3.3  
สปก. 12. สํานักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 
- 1.1, 1.2, 1.3 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.12 1.1.1.8 

มกอช. 13. สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาต ิ

3.4 - - - 

สศก. 14. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.4 - - - 
กสส. 15. กรมสงเสรมิสหกรณ - 1.2 - - 
สวก. 16. สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน)  
- - - 1.1.6.11 

5. กระทรวงกลาโหม กห - - - - - 
ทร. 17. กองทัพเรือ - - - 1.1.4.8 

6. กระทรวงคมนาคม คค 18. สํานักงานปลัดกระทรวง - - 2.1.3.3 2.1.3.5, 2.1.4.6 
- - 3.1.1.6 3.2.3.4 
- - 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.1, 4.1.2.6 

จท. 19. กรมเจาทา - 1.6 - 1.1.4.10, 1.1.4.11 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

สนข. 20. สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร 

- 4.1, 4.4 - - 

7.  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ  
 เศรษฐกจิและสังคม 

ดท. 21. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 2.3.1.2 

8. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทส 22. สํานักงานปลัดกระทรวง  1.11 
 

3.6 1.1.1.7, 1.1.2.1, 1.2.1.1, 
1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.2.2.3, 
1.2.2.6, 1.2.2.7, 1.2.2.8, 
1.2.3.3 

- 

- - 2.1.3.1, 2.2.1.2, 2.3.1.4 2.1.2.10 
3.8 - - 3.1.1.1, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7 
4.6 - 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2.1, 

4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4 
4.2.1.4 

คพ. 23. กรมควบคุมมลพิษ  - - 1.1.4.12 - 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 
- 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.6,  

2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4, 
2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7, 
2.1.2.8, 2.1.2.9, 2.1.2.10, 
2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.4, 
2.1.3.5, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 
2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 
2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 
2.1.4.9, 2.1.4.10, 2.1.4.11, 
2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.1.4.14, 

2.1.2.3, 2.2.1.1 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

2.1.4.15, 2.1.4.16, 2.1.4.17, 
2.1.4.18, 2.1.4.19, 2.2.2.1, 
2.2.2.2, 2.3.1.3, 2.3.2.4 

3.2 - 3.1.1.4, 3.2.3.4 3.1.1.5, 3.1.1.7, 3.2.1.1, 3.2.2.1, 
3.2.2.4, 3.2.2.5 

- - 4.3.2.3 - 
ทช. 24. กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง  
1.3, 1.6, 1.7, 
1.10 

- 1.1.1.4, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 
1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 
1.1.4.4, 1.1.4.5, 1.1.4.6, 
1.1.4.7, 1.1.4.9, 1.1.4.10, 
1.1.4.11, 1.1.4.12, 1.1.6.2, 
1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.1.6.5, 
1.1.6.6, 1.1.6.7, 1.1.6.8, 
1.1.6.9, 1.1.6.10, 1.2.1.4, 
1.2.1.6, 1.2.3.1 

1.1.4.8 

- - 2.1.4.18 - 
- - 3.2.3.4, 3.2.3.6, 3.3.1.1, 

3.3.1.3, 3.3.1.4 
- 

- - 4.3.2.3 4.2.2.2 
ทธ. 25. กรมทรัพยากรธรณี  1.9 - 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 

1.1.5.4, 1.1.5.5, 1.1.5.6, 
1.1.5.7, 1.1.5.8, 1.2.1.5 

- 

2.6 - - - 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

- - - 3.2.3.5 
- 4.4 - 4.2.1.1 

ทน. 26. กรมทรัพยากรนํ้า 1.4 - 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 
1.1.2.5, 1.1.2.7, 1.1.2.10 

1.1.2.8, 1.1.2.9 

- 4.4 4.3.2.3 - 
ทบ. 27. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 1.4 - 1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.1.2.10 - 

- 4.4 - - 
ปม. 28. กรมปาไม 1.1, 1.2, 1.3, 

1.10 
- 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 

1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10, 
1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, 
1.1.6.4, 1.1.6.5, 1.1.6.6,  
1.1.6.7, 1.1.6.8, 1.1.6.9, 
1.1.6.12, 1.2.1.6, 1.2.2.1, 
1.2.3.6 

- 

- - 2.3.1.4 - 
- - 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.3.2.1 - 
- - 4.1.2.8 - 

สส. 29. กรมสงเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

- - 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 
1.2.2.4, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 
1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3 

- 

- - 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3, 
2.1.4.4 

- 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

- - 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 
3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.3.1.1 

3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.2.1.2, 3.2.2.3 

- - 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 4.1.2.1 
อส. 30. กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา

และพันธุพืช 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.6, 1.7, 1.10 

- 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 
1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10, 
1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, 
1.1.6.4, 1.1.6.5, 1.1.6.6, 
1.1.6.7, 1.1.6.8, 1.1.6.9, 
1.1.6.10, 1.2.1.6, 1.2.3.1 

- 

- - 2.3.1.4 - 
- - 3.2.3.6, 3.3.1.1, 3.3.1.3, 

3.3.1.4 
3.2.3.5 

- - 4.1.2.8, 4.3.2.3 - 
สผ. 31. สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1, 1.2, 1.10 

 
- 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6,  

1.1.1.7, 1.1.2.1, 1.1.3.5, 
1.1.3.6, 1.1.3.7, 1.1.4.12, 
1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.1.6.5, 
1.1.6.6, 1.1.6.7, 1.1.6.8, 
1.1.6.9, 1.1.6.10, 1.2.1.1, 
1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.2.2, 
1.2.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.5 
 

- 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

2.6 2.5 
 

2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 
2.1.3.4, 2.1.4.8, 2.1.4.19, 
2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.3.1.1, 
2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.5, 
2.3.1.6, 2.3.1.7,  2.3.1.8, 
2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3, 
2.3.2.4, 2.3.2.5 

2.3.1.2, 2.3.1.7 
 

3.8 3.6 3.2.3.6, 3.3.1.1,  3.3.1.2, 
3.3.1.3 

3.2.2.4 

4.1, 4.3 4.4 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 
4.1.1.5, 4.1.2.1, 4.1.2.8, 
4.1.2.9, 4.1.2.10, 4.2.1.2, 
4.2.1.3, 4.2.2.1, 4.2.2.7, 
4.3.1.1 

4.1.1.4, 4.1.2.4, 4.1.2.11, 4.2.2.2, 
4.2.2.6, 4.3.1.2, 4.3.1.3 

สพภ. 32. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

- - 1.1.6.2, 1.1.6.9, 1.1.6.10, 
1.1.6.11 

- 

- - 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 
3.3.2.4 

3.1.2.3 

อจน. 33. องคการจัดการนํ้าเสยี - - 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4, 
2.1.2.5, 2.1.2.7, 2.1.2.8, 
2.1.2.9 

2.1.2.3 

อบก. 34. องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) 

- - 3.2.2.8, 3.2.2.9 3.2.2.6, 3.2.2.8 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

4.1 - 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 
4.1.2.1, 4.1.2.9, 4.1.2.10 

4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.2.4, 4.1.2.11 

อสพ. 35. องคการสวนพฤกษศาสตร 1.10 - 1.1.6.2, 1.1.6.4, 1.1.6.7, 
1.1.6.8, 1.2.3.1 

- 

- - 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.3.1.4 - 
ออป. 36. องคการอุตสาหกรรมปาไม - - 1.1.1.5 - 
อสส. 37. องคการสวนสตัว ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
- - 1.1.6.2, 1.1.6.4, 1.1.6.7 

1.1.6.8, 1.2.3.1 
- 

- - 3.3.1.1, 3.3.1.4 - 
9. กระทรวงพาณิชย พณ 38. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 3.1.1.8, 3.2.1.4, 3.3.2.2 

- - - 4.1.1.1, 4.1.1.5, 4.3.2.4 
10. กระทรวงพลังงาน พน 39. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 2.1.2.8, 2.1.3.2, 2.1.4.15, 2.3.1.2 

- - 3.1.2.5 3.1.2.2 
- - 4.1.2.5, 4.1.2.7 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 

4.1.2.11 
สนพ. 40. สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 
3.3 - 3.2.2.7 - 

พพ. 41. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 

3.3 
 

4.1 3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 
3.2.2.7 

- 

4.2 - 4.1.2.2, 4.1.2.4, 4.1.2.6 - 
 
 

http://www.zoothailand.org/
http://www.zoothailand.org/
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

11.  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

 
 

พม - - - - - 
พส. 42. กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
- 1.2 - - 

12. กระทรวงมหาดไทย มท 43. สํานักงานปลัดกระทรวง - 3.6 - 1.1.1.9, 1.1.1.10, 1.1.2.2 
- - 2.1.1.2 2.3.1.8 
- - - 4.1.2.1, 4.2.1.3 

ทด. 44. กรมท่ีดิน - 1.1, 1.2 - 1.1.1.8, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.6, 
1.1.3.10, 1.1.3.12 

ปภ. 45. กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- 4.4, 4.5 4.2.1.1 4.2.1.2 

ยผ. 46. กรมโยธาธิการและผังเมอืง - - 3.1.1.6 1.1.3.8 
- - 2.3.1.2, 2.3.1.7 - 

ศภช. 47. ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ 4.4, 4.5  4.2.1.1, 4.2.2.2 - 
กปน. 48. การประปานครหลวง - - - 2.1.2.3 
กปภ. 49. การประปาสวนภมูิภาค - - - 2.1.2.3 

13. กระทรวงยุติธรรม ยธ. 50. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 2.2.1.2 
14. กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  

วท 51. สํานักงานปลัดกระทรวง - 1.10 
 

1.1.6.6 1.1.6.2, 1.1.6.7, 1.1.6.8, 1.1.6.9 

- - - 2.1.3.2, 2.1.4.7 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

- 3.8 - 3.1.1.8, 3.2.1.7, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 
3.3.1.3, 3.3.1.4, 3.3.2.4 

- - - 4.1.1.5, 4.2.2.7, 4.3.2.2 
สวทน. 52. สํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ 

3.1 - - 3.2.2.8, 3.2.2.10 

สวทช. 53. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาต ิ 

- - - 1.1.6.11 
- - - 2.1.4.19 
- - 3.2.2.6, 3.2.2.8, 3.3.2.3 3.1.2.4 

15. กระทรวงวัฒนธรรม วธ 54. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 2.3.2.1, 2.3.2.3 
ศก. 55. กรมศิลปากร - 2.6 - 2.3.2.4 

- - - 3.2.3.5 
16. กระทรวงศึกษาธกิาร ศธ. 56. สํานักงานปลัดกระทรวง - - - 1.2.3.1 

- - - 2.3.2.1 
สกอ. 57. สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 
- - - 1.2.3.2 
- - - 2.1.4.1 

สพฐ. 58. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - - 1.2.3.2 
- - - 2.1.4.1 

17. กระทรวงสาธารณสุข  สธ. 59. สํานักงานปลัดกระทรวง - 1.10 - 1.1.6.2, 1.1.6.7, 1.1.6.8 
- - 2.1.1.2, 2.1.4.18 

 
2.1.1.3, 2.1.4.5, 2.1.4.10, 2.1.4.17, 
2.3.1.3 

- 3.8 - 3.3.1.1, 3.3.1.2 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

- - - 4.2.1.3 
อน. 60. กรมอนามัย - - - 1.1.5.5, 1.1.5.6 

- - - 2.2.2.1 
18. กระทรวงอุตสาหกรรม อก 61. สํานักงานปลัดกระทรวง 3.5, 3.6 - - 2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.2.3, 2.1.2.3,  

2.1.3.4, 2.1.4.5 
 

- - 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 
3.2.2.4, 3.2.2.5 

3.2.1.7, 3.2.2.7, 3.3.2.3 

- - - 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.4, 4.1.2.6 
กรอ. 62. กรมโรงงานอุตสาหกรรม - 2.1 2.1.4.18 

 
2.1.2.6, 2.1.2.10, 2.1.4.12, 
2.1.4.14, 2.1.4.17 

3.5, 3.6 - - - 
กพร. 63. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร 
3.5 - - 1.1.5.1, 1.1.5.3, 1.1.5.4, 1.1.5.5,  

1.1.5.6, 1.1.5.7, 1.1.5.8 
กนอ. 64. การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 
- - 2.1.4.18 

 
2.1.2.6, 2.1.4.12, 2.1.4.14, 
2.1.4.17 

3.5, 3.6 - - - 
สมอ. 

  
65. สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
- 
  

- 
  

- 
  

2.1.4.12, 2.1.4.14  

กสอ. 66. กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม 3.5 - - - 
19. สํานักนายกรัฐมนตร ี  สงป. 67. สํานักงบประมาณ  -  - - 2.2.1.1 

- - - 3.1.1.5, 3.2.1.3 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

สศช. 68. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

- 3.1 - 2.1.1.3 

สกว. 69. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

- - - 3.2.1.7 
- - 4.1.2.11 - 

กปส. 70. กรมประชาสัมพันธ - - - 3.1.1.2 
20. สํานักงานคณะกรรมการ     
วิจัยแหงชาติ 

วช. 71. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ 

- - - 1.1.6.11 
- - - 2.1.4.7, 2.1.4.19 
- - 3.1.1.8, 3.2.2.10 3.2.1.6, 3.2.1.7, 3.3.2.2, 3.3.2.4 
- - - 4.2.2.7 

21. องคกรพัฒนาเอกชน อพช. - - - - 1.1.1.7, 1.2.1.1 
22. ภาคเอกชน - - - - - 1.1.1.5, 1.1.1.7, 1.2.1.1 

- - - 2.1.2.5, 2.1.2.7, 2.1.4.8, 2.1.4.11, 
2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.1.4.14, 
2.1.4.15, 2.1.4.16, 2.2.1.1 

- - - 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.8, 3.2.2.3, 
3.2.2.5, 3.3.2.2 

23. องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 

อปท. - - 1.2  
 

1.2.3.4 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.4.3, 1.1.4.10, 
1.1.4.11, 1.1.5.6, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 
1.2.1.5, 1.2.1.6, 1.2.3.1, 1.2.3.3 
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กระทรวง/องคกร ตัวยอ หนวยงาน 
ความรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

2.5 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 
 

2.3.1.1, 2.3.1.2 
 
 

2.1.2.1, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 
2.1.2.9, 2.1.2.10, 2.1.3.1, 2.1.3.4, 
2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 
2.1.4.9, 2.1.4.10, 2.1.4.11, 
2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.1.4.14, 
2.1.4.15, 2.1.4.16, 2.1.4.17, 
2.1.4.18, 2.2.2.1, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 
2.3.1.5, 2.3.2.1, 2.3.2.4 

- - 3.1.1.6 3.2.3.4, 3.2.3.5 
- 4.3 4.2.1.1, 4.2.1.4 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.1, 4.2.1.2, 

4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6 
24. สถาบันการศึกษา - - - - - 1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2 

- - - 2.1.4.1 
 

 
หมายเหตุ : ดัดแปลงจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560–2564  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 

 
การขับเคลื่อนและแปลงแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
ไปสูการปฏิบัต ิ
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บทที่ 6 
 

การขับเคลื่อนและแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–2564 ไปสูการปฏิบัต ิ
  

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงตั้งแตระดับกฎหมาย คือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๑ และ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะถายทอดลงสูระดับชาติตามที่กฎหมาย
แตละฉบับกําหนดคือ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ระยะ 20 ป) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะ 5 ป) 
โดยทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรสอดคลองและมุงสูเปาหมายเดียวกัน จากนั้นจะถายทอดสู
หนวยงานระดับตางๆ ตั้งแตสวนกลาง (กระทรวง/กรม) เปนแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม (ระยะ 20 ป และ
ระยะ 4 ป) ขณะเดียวกันก็จะเปนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานระดับ
ภาค ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในระดับภูมิภาค/จังหวัด เปนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และในระดับทองถ่ิน เปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ ทั้งนี้ ตองมีความสอดคลองกับสถานการณและ
สภาพปญหาที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ รวมทั้งความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของตอไป ดังแสดงในรูปที่ 6-1 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 127) 
 
 
1. ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

ปจจุบันนโยบายและแผนดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ ซึ่งใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงานของ
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดาน
สิ่งแวดลอม และภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ไดแก 1) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งเปนนโยบายดานสิง่แวดลอมของชาติ โดยมุงหมายใหประเทศไทยมีการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมสามารถ
สงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน และประเทศไทยมีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิรวมทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีขีดความสามารถ
และรวมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม อันจะทําให
ประเทศไทยมีบทบาทรวมสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกับประชาคมโลก  และ 2) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของมีทิศทางและเปาหมาย 
ที่ชัดเจน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการและ 
มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาประเทศและชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรมและบรรลุเปาหมายบนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ นโยบาย ๒๐ ป ซึ่งไดกําหนดกรอบกวางๆ ในระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทยวาจะดําเนินการไปในทิศทางใด และถูกถายทอดไปสูแผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมที่
มีลักษณะเปนแผนปฏิบัติการ เพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่นําไปดําเนินการใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ดําเนินการสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแสดงความสัมพันธระหวางนโยบาย ๒๐ ป กับแผน 5 ป ดังในรูปที่ 6-2 

 



6-2 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ....

พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม (๕ ป)

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (๒๐ ป)

แผนปฏิบัติราชการ

กระทรวง/กรม

ระยะ ๒๐ ป และระยะ ๕ ป

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระดับภาค

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่นและ

แผนพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กฎหมาย

ระดับชาติ

ระดับ

กระทรวง/กรม

ระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่น

 
     

 รูปที่ 6-1 ผังความเชื่อมโยงการถายทอดนโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 128 

 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นี้ มีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของ

ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตทิศทางของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60-2564) ซึ่งไดใหความสําคัญกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลังป พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) รวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทที่เขมแข็งข้ึนของภาคประชาชน สิทธิชุมชน และสงเสริมการ
กระจายอํานาจและหนาที่ รับผิดชอบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ทั้งนี้ เพื่อใหมีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ผสมผสานกับการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ และสังคม อันจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง โดยแสดงความเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕64 ดังรูปที่ 6-3 
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รูปที่ 6-2 ความสัมพันธระหวางนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ (20ป) กับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64 (5 ป) 
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6-5 

 

1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐     

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย1 เปนกฎเกณฑแบบแผนเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรผูใชอํานาจรัฐวา 
มีองคกรอะไรบาง และองคกรเหลานั้นมีอํานาจหนาที่อยางไร รวมถึงความสัมพันธกับประชาชนในฐานะเปนพลเมืองของ
รัฐมีสิทธิ หนาที่อยางไรบาง ทั้งนี้ ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไดมีการบรรจุไวในสิทธิ หนาที่ของบุคคลและชุมชน รวมถึงหนาที่ของรัฐในการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังคงให
ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดวางหลักการพื้นฐานเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญ ไดแก  

 1. หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ ในขอ (๒) 
จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
และยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 2. หมวด ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนาที่ ในขอ (๘) รวมมือและสนับสนุนการ
อนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  

 3. หมวด 5 หนาที่ของรัฐ ประกอบดวย 
3.1) มาตรา ๕๗ รัฐตอง (๒) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน 
โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินที่เก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว
ดวยตามที่กฎหมายบัญญัติ   

3.2) มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจ 
มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เก่ียวของกอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชน 
ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอประชาชนชุมชน สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพนอยที่สุด และตองดําเนินการใหมีการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชน
หรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา 

 4. หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ ประกอบดวย 
4.1) มาตรา 72 รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังตอไปนี้ (1) วางแผนการ

ใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (2) จัดใหมีการ
วางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพรวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญ 
โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ (3) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหประชาชน
สามารถมีที่ทํากินไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม (4) จัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน รวมทั้ง การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน และ (5) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานอยางคุมคา รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 
ดานพลังงานอยางยั่งยืน 

4.2) มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใชตนทุนต่ําและสามารถแขงขันในตลาดได 
และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืนใด 
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 5. หมวด 8 คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจ 
มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง 
ไดแก หนังสือสัญญาเก่ียวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวมหรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการ 
ที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและไดรับการเยียวยาที่จําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทํา
หนังสือสัญญาตามวรรคสามดวย 

 6. หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ให
เกิดผล มี ๒ ดานที่มีเนื้อหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  

6.๑) ฉ.ดานเศรษฐกิจ ในขอ (๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาด 
ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน  

6.๒) ช. ดานอ่ืนๆ ในขอ (1) ใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงความตองการใชน้ําในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน (2) จัดใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครอง
ที่ดินทั้งประเทศเพื่อแกไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอยางเปนระบบและ (๓) จัดใหมีระบบจัดการและ
กําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอ่ืนๆ ได 

ท่ีมา :  1 http://goo.gl/Nn8nLP (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560) 

 
 

1.2 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 2 เปนการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ
ยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนด
ยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง และมีการ 
บูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม 
ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป ประกอบดวย  
๖ ยุทธศาสตร  ไดแก ๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม ๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ ๖) ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนยุทธศาสตรที่มีความเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยาง
บูรณาการ (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมือง 
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ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  
(๖) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

ท่ีมา :  2 http://www.thaigov.go.th/ebook/contents/detail/10#book/9 (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560) 

 
 

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 3 ไดจัดทําบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมาย
ในระยะ ๕ ป ที่จะสามารถตอยอดในระยะตอไป เพื่อใหบรรลุเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 การพัฒนาระยะยาว
ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก ๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ๒) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ๓) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” ๔) ยึด “เปาหมาย
อนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” และ ๖) ยึด “หลักการนําไปสู 
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว” เปาหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน 
ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยน 
ที่สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวไปสูการปฏิบัติ โดยไดกําหนด
ประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวยยุทธศาสตรทั้ง ๖ ยุทธศาสตร และ
ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตรทั้ง ๖ ดานใหสัมฤทธิ์ผล
จํานวน ๔ ยุทธศาสตร รวมเปน ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่สําคัญ ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งมีเปาหมาย คือ  

๑) รักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษปาเศรษฐกิจ และปาชายเลน  
ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินทํากินใหผูยากไรโดยใหสิทธิรวม    
                   ๒) สรางความมั่นคงดานน้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ใหมีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนที่ประสบปญหาจากการขาดแคลนน้ํา ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนาทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง  

๓) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดย
ใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และ
แกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน  

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ หรือในพื้นที่หรือสาขา 
ที่มีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง  
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๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กําหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติไว ดังนี้ ๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการ
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อใหเกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน ๓) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ ๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความ
ขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ดังนั้น 
การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรพิจารณาใหมีความสอดคลอง และ
สงเสริมใหมีการขับเคลื่อนที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อใหเกิดเปน
รูปธรรม ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

ท่ีมา :  3 http://goo.gl/Jj9WyC (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560) 

 
 

1.4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 วิสัยทัศน “อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาอยาง
สมดุล” ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
  เปาหมาย 

1. ดานปาไม 
1) ปองกัน พื้นที่ปาไม (ปาอนุรักษ 80.88 ลานไร/พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 53.80 ลานไร/พื้นที่ 

ปาชายเลน 1.534 ลานไร) 
2) เพิ่มพื้นที่ปาไมและพื้นที่สีเขียวเพื่อใหไดตามเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40  ของพื้นที่ประเทศ 

(เพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษ 22.70 ลานไร/ เพิ่มพื้นที่ปาสมบูรณในปาสงวนแหงชาติ 14.02 ลานไร/ เพิ่มพื้นที่ปาสมบูรณ 
ในปาชายเลน 140,000 ไร/ เพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 8.68 ลานไร/ พื้นที่สีเขียวในชุมชน รอยละ 20 ของ อปท.) 

2. ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพิ่มความสมบูรณของแนวปะการัง แหลงหญาทะเล และ
ระบบนิเวศทางทะเล (เพิ่มแหลงหญาทะเล 2,000 ไร/ เพิ่มแหลงปะการังธรรมชาติ 3,600 ไร/ กําหนดพื้นที่คุมครอง
ทางทะเลไดบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 SDGs ไมนอยกวารอยละ 10) 

3. ดานอุทยานแหงชาติ อุทยานแหงชาติไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อบริการระบบ
นิเวศใหกับประชาชนและชุมชนทองถ่ิน/ แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติมีคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ 
การทองเที่ยวระดับสากล (อุทยานแหงชาต ิ170 แหง) 

4. ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ลดอัตราสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (คลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพแหงชาติที่ครอบคลุมทุกจังหวัด และมีจํานวนทรัพยากรชีวภาพในคลังขอมูลเพื่อใช
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 50 ชนิด/ จํานวนสัตวทะเลหายาก ไดรับการคุมครองใหมีอัตรารอดตายเพิ่มข้ึนรอยละ 10/ 
จํานวนชนิดพรรณไมหายากไดรับการอนุรักษอยางนอย 1,300 ชนิด) 

5. ดานสัตวปา  จํานวนและชนิดพันธุของสัตวปามีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่/สัตวปา
ชนิดที่หายาก ใกลสูบพันธุไดรับการฟนฟู (5,000 ตัว จาก 40 ชนิดพันธุ) 



6-9 

 

6. ดานการจัดการที่ดิน  บริหารจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนที่เสื่อมโทรม และที่ดินอ่ืนๆ 
เพื่อใหชุมชนอยูอาศัยและใชประโยชนอยางยั่งยืน (ปาสงวนแหงชาติ 3.4 ลานไร/ ปาชายเลน 50,000 ไร/ พื้นที่อ่ืนๆ 
นอกเขตปา 2.15 ลานไร) 

7. ดานทรัพยากรธรณี  ทรัพยากรธรณีไดรับการบริหารจัดการอยางสมดลุและยัง่ยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการนํ้า 
เปาหมาย 

1. แหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ําสามารถใชประโยชนไดอยางพอเพียง (แหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ําไดรับการอนุรักษ 
19,653 แหง/ ฟนฟูแหลงน้ําตนทุนสนับสนุนระบบประปา 881 หมูบาน) 

 
2. ปริมาณน้ําสะอาดเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค (พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 7,649 แหง/ พัฒนา

แหลงน้ําเพื่อบรรเทาภัยแหง 480 แหง/ สนับสนุนน้ําสะอาดใหโรงเรียน 4,744 แหง/ ธนาคารน้ําบาดาล 878 อําเภอ/ 
สนับสนุนน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 26,424 แหง/ พัฒนาแหลงน้ําบาดาลระดับลึกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 100 
แหง) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย  

สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพดี ตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล (ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตาง รอยละ 100/ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 100/ คุณภาพน้ําแหลงน้ําอยูใน
เกณฑดี รอยละ 95/ น้ําเสียชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 93/ จํานวนวันที่ฝุนละอองในพื้นที่วิกฤตอยูใน
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 95) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย  

แนวทางการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเปนกลไกหลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (รอยละของเปาหมาย
ภายใตโรดแมปเพื่อการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยบรรลุผลสําเร็จ/ เมืองตนแบบในประเทศ
ไทยอยางนอย 76 เมือง มีคุณภาพสิ่งแวดลอมเทียบเทามาตรฐานสากล) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
เปาหมาย  

1. เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจก และการปรับตัวตอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (ผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการฯ ภายใต INDCs 111 MtCO2e) 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิด
จากสาธารณภัยลดลง (ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนา และการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัย รอยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม/ สัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครือขาย
เฝาระวังภัยธรรมชาติรอยละ 100 ของ 25 ลุมน้ําหลัก/ จัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลในพื้นที่หาดเลน 200 
กิโลเมตร และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม 40 พื้นที่) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองคกร 
เปาหมาย 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคกร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีศูนยขอมูลแหงชาติและระดับพื้นทีที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกดาน/ พัฒนาทักษะและทัศนคติความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่รอยละ 90 ของเจาหนาที่ 
ทส. และเครือขายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ กลุมเปาหมายเครือขายภาค
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ประชาชนและเอกชนที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา รอยละ 80 ของจํานวนเครือขายดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม/ พัฒนากฎหมาย นวัตกรรมและเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม/ พัฒนา Application  
เปนชองทางในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,  
๒๕60ง, หนา 9-11)   

 
 

1.5 เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)4 ภายใตกรอบคิดใหม 
ที่มองการพัฒนาเปนมิติครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหประชาคมโลก 
ไดพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถจําแนกแบงออกเปน 5 มิติ ประกอบดวยเปาหมายหลัก จํานวน 17 เปาหมาย 
169 เปาประสงค และ 230 ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกันและเปนการดําเนินการตอเนื่องจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งผูนําจากประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติจํานวน 193 ประเทศ 
ลงมติรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly-UNGA) เมื่อวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 โดยองคการ
สหประชาชาติกําหนดใหภายในป ค.ศ. 2030 จะตองขจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา 
ทั้งภายในและระหวางประเทศ สรางสังคมที่มีความสงบสุข ยุติธรรม และครอบคลุม ปกปองสิทธิมนุษยชน สงเสริมความ
เทาเทียมทางเพศ รวมทั้งเสริมพลังแกสตรีและเด็กผูหญิง ปกปองโลกและทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมของเปาหมาย
หลักเพื่อสะทอนภาพรวมการเดินหนาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้   
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สําหรับเปาหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖4 ทั้งหมด 
9 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 2 6 7 8 11 12 13 14  และ 15  ดังนี ้(ตารางที่ 6-1) 

 

 

เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการและสงเสริม
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
เปาประสงค 2.4 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดของผูผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง  
คนพื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมง ใหเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา โดยรวมถึง 
การเขาถึงที่ดินและปจจัยนําเขาในการผลิต ความรู บริหารทางการเงิน ตลาดและโอกาสสําหรับการเพิ่ม
มูลคาและการจางงานนอกฟารมอยางปลอดภัยและเทาเทียม ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 2.4.1 รอยละของพื้นทีเ่กษตรที่มีการทําการเกษตรแบบยั่งยืน 

 

เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันเร่ืองนํ้าและการสุขาภิบาลใหมีการจัดการอยางย่ังยืน และมีสภาพ
พรอมใชสําหรับทุกคน 
เปาประสงค 6.5 ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบองครวมในทุกระดับ รวมถึงผานทางความ
รวมมือระหวางเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 6.5.1 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 

 

เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาได เชื่อถือได 
และย่ังยืน 
เปาประสงค 7.2 เพิ่มสัดสวนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใชพลังงานของโลก ภายใน 
ป 2573 
ตัวชี้วัด 7.2.1 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังข้ันสุดทาย 
เปาประสงค 7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของโลกใหเพิ่มข้ึน 2 เทา ภายใน 
ป 2573 
ตัวชี้วัด 7.3.1 ความเขมของการใชพลังงานที่สัมพันธกับพลังงานข้ันตนและผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

 

เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจางงานเต็มที่ 
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน 
เปาประสงค 8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอยางตอเนื่อง 
และพยายามที่จะไมเชื่อมโยงระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  
ซึ่งเปนไปตามกรอบการดําเนินงาน 10 ป วาดวยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนา
แลวเปนผูนําในการดําเนินการจนไปถึงป 2573  
ตัวชี้วัด 8.4.1 รองรอยการใชวัตถุดิบและการใชวัตถุดิบตอหัว และตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) 

 

เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 
เปาประสงค 11.6  ลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมตอหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการใหความ
สนใจเปนพิเศษตอคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืนๆ 
ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 11.6.2 ระดับคาเฉลี่ยทั้งปของฝุนละอองขนาดเล็ก (เชน PM 2.5 และ PM10) ในเมือง  
(ถวงน้ําหนักกับประชากร) 
 



6-12 

 

เปาประสงค 11.7 จัดใหมีการเขาถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเขาถึงได โดยถวน
หนาโดยเฉพาะผูหญิง เด็ก คนชรา และผูมีความบกพรองทางรางกาย ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 11.7.1 สวนแบงเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสรางข้ึนใหเปนสถานที่ที่ใชประโยชนสาธารณะสําหรับ
ทุกคน จํานวนตาม อายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 

 
 

เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
เปาประสงค 12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใชทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 12.2.1 ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (MF) และตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานตอตัว 
และตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
เปาประสงค 12.4 บรรลุเร่ืองการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหลานั้นดวย
วิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่ตกลงกันแลว และลดการปลดปลอย
สิ่งเหลานั้นออกสูอากาศ น้ํา และดิน อยางมีนัยสําคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบตอสุขภาพของมนุษย
และสิ่งแวดลลอมใหมากที่สุด ภายในป 2563 
ตัวชี้วัด 12.4.2 ของเสียอันตรายตอหัว (สัดสวนของเสียที่ไดรับการบําบัดของเสีย จําแนกตามประเภท
การบําบัด) 
เปาประสงค 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยใหมีการปองกัน การลดปริมาณ การใชซ้ํา และการนํากลับมา
ใชใหม ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 12.5.1 อัตราการนําขยะกลับมาใชใหม (recycling rate) ในระดับประเทศ (จํานวนตันของวัสดุ
ที่ถูกนํากลับมาใชใหม) 
เปาประสงค 12.7  สงเสริมแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให
ลําดับความสําคัญของประเทศ 
ตัวชี้วัด 12.7.1 จํานวนประเทศที่มีการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐอยางยั่งยืน 

 

เปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
เปาประสงค 13.1 เสริมภูมิตานทางและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติที่เก่ียวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
ตัวชี้วัด 13.1.1 จํานวนประเทศที่มียุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 13.1.2 จํานวนผูเสียชีวิต สูญหายและผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตอประชากร 100,000 
บาท 

 

เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เปาประสงค 14.4 ภายในป 2563 ใหกํากับอยางมีประสิทธิผลในเร่ืองการเก็บเก่ียวและยุติการประมง 
เกินขีดจํากัด การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไมมีการควบคุม และแนวปฏิบัติดานการประมงที่เปนไปในทาง
ทําลาย และดําเนินการใหเปนผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยูบนฐานวิทยาศาสตร เพื่อจะฟนฟูมวล
ปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเปนไปได อยางนอยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให
ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตวน้ํา
เหลานั้น 
ตัวชี้วัด 14.4.1 สัดสวนของมวลสัตวน้ํา (fish stock) ที่อยูในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ 
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เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน จัดการปาไมอยาง
ย่ังยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปาประสงค 15.1 สรางหลักประกันวาจะมีการอนุรักษ การฟนฟูและการใชระบบนิเวศบนบกและในน้ํา
จืดในแผนดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอยางยั่งยืนเฉพาะอยางยิ่ง ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา ภูเขาและเขต 
แหงแลงโดยเปนไปตามขอบังคับภายใตความตกลงระหวางประเทศ ภายในป 2563 
ตัวชี้วัด 15.1.1 รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นทีท่ั้งหมด 
เปาประสงค 15.3 ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย ฟนฟูแผนดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผนดินที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเปนทะเลทราย ความแหงแลง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลก 
ที่ไรความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในป 2573 
ตัวชี้วัด 15.3.1 รอยละของพื้นดินที่ถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด 
เปาประสงค 15.5 ปฏิบัติการที่จําเปนและเรงดวนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูตามธรรมชาติ 
หยุดยั่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในป 2563 จะปกปองและปองกันการสูญพันธุ
ของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม 
ตัวชี้วัด 15.5.1 ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุพืชและพันธุสัตวที่เสี่ยงตอการถูกคุกคาม 
(Red List Index) 

ท่ีมา :  4 https://www.cpfworldwide.com/mtrl/CPD/download/csr/th/CPF_THEWAY_2016_FEB_FINAL.pdf   

            (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560) 

 

ตารางที่ 6-1 เปาหมาย SDGs ที่เชื่อมโยงกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖4 

เปาหมาย SDGs 
ที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรตามแผนจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

เป
าห

มา
ยท

ี่ 

ตัว
ชี้วั

ด 1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอยางสมดุล
และเปนธรรม 

2 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
ที่ดีไดรับการปองกัน
บําบัด และฟนฟู 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา และย่ังยืน 

4 สรางศักยภาพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติและสงเสริม
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ 

2 2.4.1 - - ตัวชี้วัด 4 - 
6 6.5.1 ตัวชี้วัด 4 - - - 
7 7.2.1 - - - ตัวชี้วัด 2 

7.3.1 - - ตัวชี้วัด 3 - 
8 8.4.1 - - ตัวชี้วัด 1 - 

11 11.6.2 - ตัวชี้วัด 2 และ 3 - - 
11.7.1 - ตัวชี้วัด 6 - - 

12 12.2.1 - - ตัวชี้วัด 1 - 
12.4.2 - ตัวชี้วัด 4 - - 
12.5.1 - ตัวชี้วัด 3 - - 
12.7.1 - - ตัวชี้วัด 2 - 



6-14 

 

เปาหมาย SDGs 
ที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรตามแผนจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

เป
าห

มา
ยท

ี่ 

ตัว
ชี้วั

ด 1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอยางสมดุล
และเปนธรรม 

2 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
ที่ดีไดรับการปองกัน
บําบัด และฟนฟู 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา และย่ังยืน 

4 สรางศักยภาพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติและสงเสริม
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ 

13 13.1.1 - - - ตัวชี้วัด 3 
13.1.2 - - - ตัวชี้วัด 3 

14 14.4.1 ตัวชี้วัด 8 - - - 
 14.4.2 - - - - 

15 15.1.1 ตัวชี้วัด 10 - - - 
15.3.1 ตัวชี้วัด 5 - - - 
15.5.1 - - - - 

 

 
2. กลไกในการขบัเคลื่อนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มุงเนนแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมโดยเปดโอกาสใหประชาชนกลุมตางๆ สามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติได
อยางเทาเทียมกัน และกําหนดมาตรการสรางภูมิคุ มกันตอความเสี ่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับปญหาความผันผวนจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  ในการนี้ แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-
2564 จึงเปนการนํามาตรการและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ มาสรุปประเด็นสําคัญ
ของแตละกลยุทธ เพื่อใหเห็นถึงเร่ืองที่ควรจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จ และ/หรือดําเนินการอยางตอเนื่อง  
โดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือมีหนาที่เก่ียวของกับยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด รวมถึงมาตรการและแนวทาง 
การปฏิบัติ มีความเขาใจตอนําแนวทางดังกลาวไปกําหนด แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของหนวยงาน นอกจากนั้น  
ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ไดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ซึ่งจะทาใหภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของ 
ทั้งจากเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ไดมีแนวทางในการที่จะเขามาเปนหุนสวนในการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาวดวย 

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ สามารถดําเนินการผาน  
การจัดทําแผนงาน/โครงการ ของหนวยงาน/องคกร/ชุมชนที่เก่ียวของ โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

1) พิจารณาสาระสําคัญของมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เปาหมาย และตัวชี้วัดที่กําหนดไวภายใต 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไปเปนกรอบและแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

2) นํามาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกลาว ที่สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน/องคกร/ชุมชน มาใชเปน 
แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3) ทบทวนภารกิจ และบทบาทของหนวยงาน เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของ
หนวยงาน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

4) พิจารณาสถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เพื่อกําหนดประเด็นปญหา
ที่จะทําการแกไข รวมถึงการบรรลุเปาหมายของการดําเนินแผนงาน/โครงการ  
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5) จัดทําแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคลองกับมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่ไดกําหนด 
ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ดังแสดงในรูปที่ 6-4  (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ๒๕60ค, หนา 15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6-4 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564  
 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕6๐ค, หนา 16 
 
 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2560-2564 
 

เปาหมาย – กลยุทธ – ผลผลิต – ตัวช้ีวัด – มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการ / เปาหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ/ 
ผูรับผิดชอบที่เก่ียวของ 

ภารกิจของหนวยงาน 

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค / เปาหมาย 
ตัวชี้วัดของหนวยงาน 

สถานการณปญหา 
ในพ้ืนที่/ความจําเปน 

แผนยุทธศาสตร/ 
ปฎิบัติการของหนวยงาน 
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ทั้งนี้ แผนงานและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  

ไดแบงตามยุทธศาสตรและกลยุทธไวเปนหมวดหมู เพื่อใหมีแนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางเปนระบบ มีแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใหผูจัดทําแผนงาน/โครงการ สามารถนําไปเปน

กรอบในการวางแผนเพื่อแปลงไปสูการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

แกไขปญหารวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การถายทอดแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 เพื่อผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ และ

สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไวได จําเปนตองไดรับการสนับสนนุจากทุก

ภาคสวน เพื่อใหเกิดการบูรณาการในทุกระดับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อ และองคกรตางๆ 

ตลอดจนภาคประชาชน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ 

และบรรลุผลสําเร็จได ดังนี้ 

๑) สรางความเขาใจกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ รวมถึง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ระยะแรก ควรมีกระบวนการ
เผยแพรและทําความเขาใจตอแผนฯ ใหกับหนวยงานรับผิดชอบ โดยจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธแผนฯ ใหไดรับทราบ
ตั้งแตมีการประกาศใช ทั้งในองคประกอบ และสาระสําคัญของแผนฯ เชน เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และแนวทาง
การปฏิบัติที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานทั้งระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน เพื่อใหรับรู 
มีความเขาใจ เกิดการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และการเปนหนวยงานรับผิดชอบที่กําหนดไว 
ในตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกันและบูรณาการไวในยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน ตั้งแตยุทธศาสตรกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน  
สวนระยะตอไป ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การกําหนดตัวชี้วัด 
ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่ระดับทองถ่ินใหสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ได และตอบสนองกับเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2560-2564 

๒) สรางความรวมมือกับผูบริหารของหนวยงานหลัก 
 การที่จะใหภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่มีเปาหมายการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการประสานขอความรวมมือจากผูบริหารของหนวยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ ผูบริหารองคกรภาคเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฯลฯ โดยขอเขาพบเพื่อชี้แจงทําความเขาใจและใหไดรับทราบสาระสําคัญ
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 และเพื่อรวมในการดําเนินงานโดยบูรณาการแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากรของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมฯ  

๓) สรางความเขาใจใหกับประชาชนและภาคเอกชนไดรับทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การขับเคลื่อนวิธีการหนึ่งคือ การใหผูที่เก่ียวของมีความเขาใจ เห็นความสําคัญ และประโยชนของการ
ดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ซึ่งบางกิจกรรมอาจสงผล
กระทบโดยตรงตอประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบมีความกระตือรือรนในการนํา
ยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ ไปใช และใหประชาชนและภาคเอกชนที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม จึงควร
ชี้แจงใหหนวยงานปฏิบัติรับทราบอยางชัดเจนวา การดําเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ระยะแรก ควรสรางความเขาใจใหกับ
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ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ไดรับทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางแรงจูงใจให
หนวยงานรับผิดชอบมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

๔) ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับ และแหลงเงินอ่ืน 
การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-

2564 ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนราชการ ซึ่งหากกิจกรรมหรือ
โครงการใดๆ ไมไดรับการสนับสนนุงบประมาณ ก็จะสงผลตอการไมบรรลุผลตามแผนที่วางไว ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงตองประสานและทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และกระทรวงการ 
คลัง เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ซึ่งหากไดรับการอนุมัติ จะสงผลทําใหเกิด
การบูรณาการการดําเนินงานซึ่งกันและกัน และนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ไดในที่สุด นอกจากนี้ ควรพิจารณา
แหลงเงินทุนอ่ืนที่มาจากภาคเอกชนซึ่งเห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 
และใหเงินทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ซึ่งเปนการสรางความรวมรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย หลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย 
และหลักความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน 

๕) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือใหตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมฯ ที่มีลักษณะบูรณาการงานรวมกันเปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน 

กลไกหนึ่งที่ชวยผลักดันใหกิจกรรมของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 บรรลุตาม
วัตถุประสงคคือ ตัวชี้วัดของแผนฯ สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหนวยงานรับผิดชอบที่กําหนดไวได ซึ่งจะทําใหเกิด
แรงจูงใจและความพยายามในการดําเนินภารกิจใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึงควรมีการประสานกับหนวยงานที่กําหนดให
รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ นําตัวชี้วัดไปกําหนดไวเปนหนึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร
ของหนวยงาน รวมทั้งประสานสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ของแผนฯ ที่มีลักษณะการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน โดยกําหนดใหตัวชี้วัดของแผนฯ เปนตัวชี้วัดรวม
ระหวางหนวยงาน 

๖) สรางฐานขอมูลสําหรับตัวชี้วัดเพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการ 
กลไกที่สําคัญอีกกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 คือ 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ซึ่งจะทําใหมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานที่สามารถลดขอจํากัด 
และแกไขปญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา เพื่อใหการดําเนินงานในระยะตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผล และติดตามความกาวหนาดวย และ
สิ่งสําคัญคือ ตองมีฐานขอมูลของสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัดของแผนฯ ดังนั้น จึงตอง
สนับสนุนใหมีการสรางฐานขอมูล และมีการปรับปรุงใหทันสมัย รวมถึงเผยแพรฐานขอมูลของแตละตัวชี้วัด เพื่อใหการ
ติดตามความกาวหนาของแผนฯ มีประสิทธิภาพ และเพื่อชวยสนับสนุนการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ใน
ระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๗) ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัตงิานตอผูบริหาร รวมถึง
เผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 เปนเคร่ืองมือที่
จะบอกถึงโอกาสมาก - นอยในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ และชวยนํามาวางแผน เพื่อเตรียมการ
แกไขปญหา อุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงเปนการเตรียมการ เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคตได ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีการรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 
ทุก 6 เดือน เสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับทราบ ขณะเดียวกัน ใหจัดสง
รายงานฯ เสนอตอผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบดวย นอกจากนี้ ควรนํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ เผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต (Website) เพื่อใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน และ
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ผูประกอบการภาคเอกชน ไดมีสวนรวมรับรูและรับทราบผลการดําเนินงานของภาครัฐ และรวมในการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ เพื่อสงเสริมความเปนหุนสวนของสังคมในการรวม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๘ ) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือรับนโยบายในการแกไขปญหา 
รวมถึงแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2560-2564 ควรนําเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งเห็นชอบกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดรับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 129–131) 
 
 
๓. การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ที่เก่ียวของ วามีการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติและ
มาตรการภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือไม และผลการดําเนินงานดังกลาวตอบสนองตอวิสัยทัศนและ
เปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ มากนอยเพียงใด  ซึ่งการติดตามประเมินผล ประกอบดวย   

3.1 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล แบงเปน ๒ ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ ในระยะ 2 ป หลังจากการประกาศใชแผนฯ เพื่อ

รายงานความกาวหนา และนําผลการประเมินที่ไดมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการ
ปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว  

 ระยะที่ ๒ การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (5 ป) เพื่อ
รวบรวมปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ไดเสนอไวในแผนฯ มาใชประกอบการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต  

 3.2 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก คือ 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาและทาํความเขาใจแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัด 
ข้ันตอนที่ 2 กําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล 
ข้ันตอนที่ 3 รวบรวมขอมูลและจัดทาํรายละเอียดตัวชี้วัด 
ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะหและประมวลผล 
ข้ันตอนที่ 5 จัดทํารายงานการติดตามประเมนิผล 

๓.3 กลไกการตดิตามประเมินผล มีดังนี ้

- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองคประกอบของกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ ไดแก ผูแทนจากสวนราชการที่เก่ียวของ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสถาบันการศึกษา สมาชิกสภาที่ปรึกษาในสวนที่เก่ียวของ กรรมการผูทรง 
คุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระ
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-
2564 
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  - จัดตั้งคณะทํางานยอย เพื่อรวบรวมขอมูลที่จะใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 และจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุก 
6 เดือน ใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับทราบ นอกจากนี้ ควรเสนอรายงาน
ดังกลาวใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบดวย ซึ่งหากมีกรณีที่บางแผนงานไมสามารถดําเนินการได 
ควรมีการหารือรวมกันระหวางหนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานดานนโยบายและแผน และผูบริหารของหนวยงานที่
เก่ียวของ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพื่อจะไดดําเนินการแกไขปญหา และทําใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายได  

 - การมีสวนรวมของภาคประชาชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายไปสูทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ การมีสวนรวมของภาคประชาชนยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการติดตาม
ประเมินผลดวย โดยเร่ิมจากการใหขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การรวมติดตาม และรวมตรวจสอบตั้งแตเร่ิมและ
ระหวางการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐที่มีการดําเนินงานในพื้นที่ชุมชน และอาจสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

 - จัดทําคูมือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีขอมูล
ตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพื่อใชในการติดตามประเมินผล พรอมทั้งใหระบุหนวยงานเจาของขอมูลระดับกรม และการ
ประสานงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เปนตน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, 
หนา 148–149) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 7 

 
การเสริมสรางประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. 255๕–255๙ 
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บทที่ 7 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 255๕–255๙ 

  
 การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

ในการด าเนินงานเพื่อวัดผลการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและวิสัยทัศน์  พันธกิจที่แผนจัดการฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะ 
ท าให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หลังจากที่แต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนจัดการฯ แล้วว่าจะ
สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทราบถึงปัญหา
ในการน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ ให้สามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
มากขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับต่อไป เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การติดตามประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการฯ ยังท าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนจัดการฯ และการติดตาม
ประเมินผลจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดันให้มีการน านโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม              

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
(รูปที่ 7-1)  เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการน านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในส่วนของการปฏิบัติตาม
แผนจัดการฯ  ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
อันเป็นภารกิจที่ส าคัญมากของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยเร็ว เนื่องจากในช่วงเวลา  
ที่ผ่านมา นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยังไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่ค้นพบจะช่วย
ให้การวิเคราะห์กระบวนการน านโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติมีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจแก้ไขสาระของนโยบาย และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนพัฒนาวิธีการที่จะสร้างความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ และป้องกันแก้ไขมิให้เกิด
ความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ในกรณีนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร กลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลผู้น าในภาคส่วน
ต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน โดยผลของการศึกษาจะท าให้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสิ่งแวดล้อม และท าให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยดังกล่าว อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยที่ถูกทิศทาง รวมทั้งสามารถเสริมสร้างความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ตลอดจนช่วยประหยัด เวลา และงบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕58, หน้า 3–21 ถึง 3-23) 
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 จากการประเมินผลการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมดดังกล่าว พบว่า การติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยค่อนข้างมากต่อปัจจัยที่ท าให้เกิดความร่วมมือของ
หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ดังนี้  

 
1.1 ด้านนโยบาย 

                       1.1.1 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง การที่ผู้บริหารหน่วยงานมีบทบาท 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย และสนับสนุนทรัพยากรทั้งเงินและบุคลากรให้สอดคล้อง
กับเวลาและความต้องการของหน่วยงาน เพื่อสร้างการยอมรับนโยบาย 

 ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากการจัดท านโยบายและแผนของหน่วยงาน ต้องตอบสนองนโยบาย
ของผู้บริหาร หากผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ  
แผนจัดการฯ และหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผนดังกล่าว  หรือยังไม่เข้าใจและไม่เห็นถึงความส าคัญของ 
แผนจัดการฯ จะท าให้หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  จึงไม่สามารถให้ความร่วมมือ 
ในการเสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการเพื่อน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่น ยังมี
ความเข้าใจในเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย ประกอบกับแผนของเทศบาลจะก าหนดโดยนโยบาย
ของผู้บริหาร และขั้นตอนในการขอใช้เงินงบประมาณท้องถิ่นจะอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารจึงขาดผู้น าในการขับเคลื่อน
แผนจัดการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น วิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายและวางแผนของหน่วยงาน จึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในการ
สนับสนุนการด าเนินงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน    

 1.1.2 ปัจจัยด้านความพร้อมของงบประมาณ หมายถึง การที่หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ความเหมาะสม และกระจายทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ สถานที่ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย 
            ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพบว่า ในการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน มักถูกจัดล าดับความส าคัญให้อยู่ล าดับท้ายๆ โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับงบประมาณ
ที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งขาดความต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา ท าให้ขาดการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ  
ตามแผนจัดการฯ ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งสถานที่ที่ต้องใช้  
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อสมรรถนะของหน่วยงานในการน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือยังขาด  
ความเหมาะสม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพในการใช้งาน จึงไม่สามารถถ่ายทอดแผนจัดการฯ ไปสู่อ งค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ หรือบางหน่วยงานสามารถของบประมาณโครงการได้ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการติดตาม
ประเมินผล จึงไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลได้ นอกจากนี้ การพิจารณาให้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดนั้น มีขั้นตอนและเงื่อนไขจ านวนมาก โดยเน้นเฉพาะ 
ด้านน้ าเสียและขยะมูลฝอยเท่านั้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ  
อีกหลายเรื่อง จึงต้องประสบกับปัญหาการของบประมาณจากจังหวัด ซึ่งมีการด าเนินงานที่ซับซ้อนและมี ขั้นตอนมาก 
งบประมาณที่มีค่อนข้างจ ากัด ท าให้เกิดอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ และกระบวนการที่จะท าให้เกิด 
การตอบสนองต่อตัวชี้วัดต่างๆ ความส าเร็จตามตัวชี้วัด จึงเกิดขึ้นได้ยาก  

1.๑.๓ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หมายถึง  
การน านโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ อันได้แก่ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งผลกระทบจากการสนับสนุนหรือต่อต้านนโยบาย 
จากฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของนโยบาย
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และการน าไปปฏิบัติ จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของนโยบายได้ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพบว่า อิทธิพลทางการเมือง อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เช่นกัน นอกจากนั้น ความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามนโยบาย ท าให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามเป้าประสงค์ของ
นโยบายทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรจึงไม่ให้ส าคัญกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือจัดล าดับความส าคัญไว้ในอันดับท้ายๆ รวมถึงสภาวการณ์ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนกับแก้ปัญหาภัยอุบัติใหม่ เช่น   
ภัยธรรมชาติ โรคระบาดร้ายแรง และในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน เป็นต้น โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์กรที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งและเป็นฝ่ายการเมือง หากการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่น ก็อาจจะไม่ให้ความส าคัญหรือไม่ได้ รับ 
ความร่วมมือ  

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งลักษณะข้อมูลยังถูกจัดเก็บแยกอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ และ
เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างเก็บข้อมูล ถึงแม้ว่าแผนจัดการฯ จะระบุตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก และค าอธิบายตัวชี้วัดไว้ 
เพื่อให้เกิดหน่วยงานเจ้าภาพชัดเจนแล้ว แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบกับหน่วยงานมีวิธีการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ รวมทั้งยังขาดศูนย์กลางของ
ข้อมูลในการติดตามประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถส่งรายงานไปได้ง่ายและตรวจสอบได้ ท าให้ไม่สามารถ
บูรณาการในการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผนจัดการฯ 

 
 1.๒ ด้านการบริหารองค์กร 

                        1.2.1 ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานมีโครงสร้างองค์การและ
การบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีความยืดหยุ่นของขั้นตอนและกฎระเบียบ
ต่างๆ ในการด าเนินงาน มีสายการบังคับบัญชาสั้นที่สุด และลดความซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ท าให้
สร้างบุคลากรหรือทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว  และปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
หมายถึง การที่หน่วยงานมีการระบุภารกิจเป็นแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  เพื่อมอบหมายงานให้แก่บุคลากรโดยมีการจัดสรรอ านาจหน้าที่ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ง่าย และ
เอ้ืออ านวยต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน    

 ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพบว่า ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ นั้น หน่วยงานดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของ
หน่วยงาน และปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในหลายองค์ประกอบของ
การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ซึ่งแสดงถึงปัญหาของการน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ ดังนี้     

๑) หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังขาด
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ที่ชัดเจน มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนภายในหน่วยงาน ท าให้เกิดความสับสนและซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภายใน  โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีหน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่จ านวนมากและมีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น จะท าให้มีขั้นตอนในการถ่ายทอด 
แผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติที่ยุ่งยาก และต้องใช้ระยะเวลานานในการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งผลให้  
การรายงานการติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและมีความล่าช้า   
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๒) การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังขาดการบูรณาการและการประสาน 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะการท างานต่างคนต่างท า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงานตนเอง ท าให้การแปลงแผนและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และความส าเร็จตามตัวชี้วัดยังไม่เป็นไป
ในกรอบแนวทางเดียวกัน เป็นเหตุให้แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการฯ เกิดช่องว่างในทางปฏิบัติ  
ซึ่งไม่สามารถหาหน่วยงานรับผิดชอบได้โดยตรง และ/หรือเกิดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  

๓) ปัจจุบันมีนโยบายและแผนทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นจ านวนมาก 
ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้หน่วยงานเกิดความสับสนและยุ่งยากต่อการแปลงแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
รวมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก  
มีข้อจ ากัดด้านวิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน และต้องปฏิบัติตามภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบก่อน โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังให้ความส าคัญกับนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย 

๔) ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ จากระดับชาติไปสู่ 
การด าเนินการในระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประชาสัมพันธ ์
ในการสร้างความเข้าใจต่อแผนจัดการฯ ที่ไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมกับหน่วยงานที่ต้องน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ  
ท าให้บางหน่วยงานไม่ทราบว่าหน่วยงานตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ และขาดความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการแปลง  
แผนจัดการฯ ท าให้เกิดความล่าช้าในการน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาด 
ความพร้อมของเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ จึงไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของ 
แผนจัดการฯ ได้ หรือไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาสิ้นสุดแผนจัดการฯ   

๕) สาระส าคัญของการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ มีรายละเอียดที่ต้องด าเนินการ
จ านวนมาก และขาดความชัดเจนในวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลที่เพียงพอ ประกอบกับการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่สูงเกินไป และยากต่อการเข้าใจของหน่วยงานในระดับปฏิบัติ ท าให้หน่วยงานไม่สามารถรายงานผลการติดตาม
แผนจัดการฯ ได้ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งนี้ อาจเกิดจากการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มาจากหน่วยงานส่วนกลาง โดย
ไม่ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน และปัจจัยสนับสนุนต่อการน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ จึงไม่ทราบ
ถึงบริบทในการท างานของหน่วยงาน และปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถประเมินสถานภาพและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการฯ ได้  

            ๖) การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ท าให้ได้รับข้อมูล 
ที่มีรายละเอียดไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องรายงานผลจากการด าเนินการตามแผนจัดการฯ ประกอบกับมีช่วงระยะเวลา  
ที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับระยะที่แผนจัดการฯ ใช้ในการประเมินผล และประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บอาจไม่ครอบคลุม
ตามที่แผนจัดการฯ ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อมูลที่อยู่นอกเหนือภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว ท าให้ 
ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานระหว่างแผนงานระดับต่างๆ กับแผนจัดการฯ ได้ 

1.๒.๒ ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
นโยบาย และยอมรับในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ท าให้เกิดความเต็มใจที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะในการด าเนินงานและความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งพื้นฐานทางการศึกษา ประสบการณ์ และการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกอบรม การสอนงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ตลอดจนมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วย 

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพบว่า สมรรถนะของหน่วยงานส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมของ
บุคลากร ทั้งในด้านจ านวนบุคลากรของหน่วยงาน และข้อจ ากัดจากการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานท าให้เกิดความไม่
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการขาดความพร้อมด้านความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการแปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ องค์ความรู้ในการน า
เทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ความเข้าใจในมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งการยอมรับในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเต็มใจที่จะน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติและศักยภาพ  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนจัดการฯ หรือได้รับ  
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แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ได้ส าเร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ  

1.2.๓ ปัจจัยด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่หน่วยงานมีการควบคุมดูแลและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อพิจารณาว่าผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินงานตามนโยบายหรือไม่ ซึ่งในการติดตามผล
การปฏิบัติงาน นั้น สามารถด าเนินการได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

                     ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพบว่า หน่วยงานบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญของการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ หรือไม่ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ประกอบกับฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายประเด็นไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด หรือไม่ได้  
มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้น ในการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานเป็นจ านวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดจากการคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา  
ในภาพรวมของการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ที่ยังไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามที่ แผนจัดการฯ ก าหนดไว้  
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

1.2.4 ปัจจัยด้านการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่หน่วยงาน
ต้องจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดท าผลงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา 
ที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถ  
ในการควบคุมดูแลผลงานของบริษัทที่ปรึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
                                ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพบว่า หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามแผนจัดการฯ ทั้งหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค จังหวัด  และท้องถิ่น ส่วนหนึ่งจะมีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแผนจัดการฯ และการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งบางครั้งผลงานของบริษัทที่ปรึกษาอาจจะยังไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรือคุณภาพของงานที่ได้รับยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนดไว้ จนต้องมีการปรับแก้ไขงานหลายครั้ง 
สิ้นเปลืองงบประมาณ และส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวล่าช้าตามไปด้วย      
 

1.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎระเบียบ 
                        ปัจจัยด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล หมายถึง การที่หน่วยงานมี วิธีการควบคุม ดูแล 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมแรงให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจและพึงพอใจ 
ในผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อน านโยบายไปปฏิบัติเกิดความส าเร็จ  และผลเสียหรือการลงโทษที่จะได้รับ เมื่อไม่ยินยอม 
น านโยบายไปปฏิบัติหรือน านโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน 
 ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีการออกข้อบังคับอย่าง
จริงจัง หรือก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษที่ชัดเจน ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีการติดตามประเมินผลแผน
จัดการฯ จึงท าให้การเสริมแรงจูงใจส าหรับหน่วยงานปฏิบัติอยู่ในระดับที่น้อยมาก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักไม่ให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ท าให้การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไม่ได้รับการใส่ใจและไม่ได้ปฏิบัติตาม 
ในที่สุด  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การด าเนินการเพื่อควบคุมก ากับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะและ 
ความพร้อมของหน่วยงานนั้นในแต่ละช่วงเวลา ท าให้แต่ละหน่วยงานขาดประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบกับแผนจัดการฯ มีเงื่อนไขในการด าเนินงานค่อนข้างมาก จึงท าให้หน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชน์ต่อหน่วยงานดังกล่าวมากกว่าการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ 
ดังนั้น จึงควรมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ อย่างเต็มใจ
และต่อเนื่อง นอกจากนั้น กฎหมายและกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก
ในแต่ละหน่วยงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมและไม่เป็นเอกภาพในการบังคับใช้ รวมทั้งมีความซ้ าซ้อนหรือมีช่องว่างของ
กฎหมายในทางปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด หรือบางเรื่องยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้โดยตรง (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕58, หน้า 7–6 ถึง 7-18) 
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๒. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพ  
    สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริม 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนจัดการฯ และการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการติดตามประเมินผล  
แผนจัดการฯ โดยการจัดสัมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 1 ครั้ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่นตามรูปแบบการแบ่งกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จ านวน 1๘ กลุ่มๆ ละ ๑ ครั้ง  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
สถาบัน การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานและ 
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น สามารถน าแนวทาง แผนงาน และกลยุทธ์ ภายใต้ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564 แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

 ในการนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผล 
ต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9 มาใช้เป็น
ขอบเขตของการศึกษาในการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาดังที่กล่าวในข้างต้น โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 9 เพื่อศึกษาบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงานภายใต้แผนจัดการฯ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค/ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนจัดการ ฯ  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดประชุมจ านวน 19 คร้ัง ประกอบด้วย 

 

2.1 หน่วยงานส่วนกลาง 
 

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ส่วนกลาง 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม บี ชัน้ 11 รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 180/200คน (คิดเป็นร้อยละ 90) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 86/180 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 48) 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

 1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 78.97 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.03 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.80 
  1.2) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.10 
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รูปที่ 7-2 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : หน่วยงานส่วนกลาง 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 79.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.30  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 77.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.10 
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 81.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.60 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.20 
 ปัญหา 
 - ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับ 
  ข้อเสนอแนะ 
 - การติดตามประเมินผลเป็นเรื่องปลายเหตุ หากต้องการให้สิ่งแวดล้อมดี ต้องการผลที่เกิดข้ึน
เป็นไปตามที่วางไว้ จะต้องส่งเสริม/ผลักดันให้เกิดการน าแผนไปปฏิบัติจริง เพราะหากผู้รับผิดชอบตามแผนไม่ปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าจะมีการติดตามได้ดีเพียงใด ก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-3 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : หน่วยงานส่วนกลาง 

 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

69.17

30.83

72.50

27.50

70.00

30.00

65.00

35.00

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

70.63

29.37

62.50

37.50

75.00

25.00

74.40

25.60

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 78.87 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.13 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 84.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.70 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 83.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.70 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.00 

 
รูปที่ 7-4 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : หน่วยงานส่วนกลาง 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
65.98 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.03 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 72.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.70 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 67.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.50 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 60.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.80 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 63.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.10 
  ปัญหา 
 - มุ่งเน้นรายการใชจ้่ายมากกว่าความส าเร็จของงาน 
 - ขาดความเชื่อมโยงระหวา่งแผนการฏิบัติงานกับการจัดสรรงบประมาณ 
 - ไม่มีการวางแผนการเงินล่วงหน้า 
 - ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 - ไม่ค านงึถึงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ 
  ข้อเสนอแนะ  
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

74.77

25.23

75.00

25.00

77.50

22.50

71.80

28.20

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน
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รูปที่ 7-5 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : หน่วยงานส่วนกลาง 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
72.52 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.48  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.30 
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 78.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.20 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.90 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.90 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.10 
  ปัญหา 
  - ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านในการติดตามประเมินผล  
 - บุคลากรที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีจ านวนจ ากัดและต้องท างานในหลายมิติ 
  ข้อเสนอแนะ  
  - ควรมีการจัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผนจัดการฯ และ
จัดท าโครงการน าร่องให้แก่หน่วยงานด้วย 

 
รูปที่ 7-6 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : หน่วยงานส่วนกลาง 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

55.00

45.00

60.00

40.00

50.00

50.00

57.50

42.50

52.50

47.50

ความพร้อมของงบประมาณ

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร

0.00

50.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

66.92

33.28

41.00

59.00

74.40

26.60

71.80

28.20

71.10

28.90

76.30

23.70

ความพร้อมของบุคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏบิัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 
75.63 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.48  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 84.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.40 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.50 
  ปัญหา 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่ง่าย เข้าถึงได้และสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 
  - ควรมีระยะเวลาติดตามที่เหมาะสม มีความสม่ าเสมอในการรายงานเพื่อให้ครอบคลุม 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
 - แบบสอบถาม ควรง่ายต่อการเข้าใจ และมีตัวเลือกในการตอบให้ชัดเจน บางกรณีอาจท าให้
เกิดความไม่แน่ใจ และไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้ 

 
รูปที่ 7-7 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : หน่วยงานส่วนกลาง 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 66.25 และเห็นด้วย ร้อยละ 33.75 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 70.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 29.50  
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 62.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 38.00   
  ปัญหา 
 - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
 - มีการให้ก าลังใจแก่ผลงานอนรุักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ปา่ ด้วยการมอบรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” 
เพื่อสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมพัฒนาการด าเนนิงานดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

63.90

36.10

66.70

33.30

63.90

36.10

61.10

38.90

การติดตามผลการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-8 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล : หน่วยงานส่วนกลาง 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 70.95 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.05  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=9) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.90 

 
รูปที่ 7-9 ผลการส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน : หน่วยงานส่วนกลาง 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วย ต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 73.04 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.00 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=6) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 63.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.30 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 74.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.30 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=6) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 76.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.80 
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.10 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

42.65

56.95

38.10

61.10

47.20

52.80

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  



7-13 

  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.50 
  ปัญหา 
  -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
 - การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ควรจัดกิจกรรมสร้างฝายที่ทุกคนร่วมมือร่วมแรงกัน ผลลัพธ์ที่ได้
ก่อให้เกิดความรักสามัคคีและสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง การประเมินผลจะสามารถติดตามได้จากการที่
ชุมชนร่วมมือกันประชาคม เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ลงชื่อร่วมกันว่า จะด าเนินการตามที่ประชาคมกันไว้ โดยใช้
หน่วยงานที่มีความเป็นกลาง 

 
รูปที่ 7-10 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  

หน่วยงานส่วนกลาง 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังไม่ชัดเจน ซึ่งในบางเรื่องเป็นความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น การประกาศใช้ One Map มิได้หมายความว่า จะมีผลต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ 40% เพราะ
ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ของที่ดินประชาชนในพื้นที่คาบเกี่ยว และบางพื้นที่เป็นป่าไม้เสื่อมโทรม ต้องมีการฟื้นฟูให้เป็นสภาพ
ป่า หากเป็นป่าเศรษฐกิจ ต้องมีการวางแผนการคงอยู่ของป่าให้ได้ การวางแผนปฏิบัติการให้เกิดป่าไม้ ต้องมีหน่วยงาน
จัดการ/บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564 
ส่วนกลาง : กรุงเทพมหานคร  ดังภาคผนวกที่ 10.1   

 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.2 ภาคเหนือตอนบน 1 : แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ 
 
วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่จัดประชุม : ห้องปารีส ช้ัน 2 โรงแรมเมอรเ์คียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 106/ 60  คน(คิดเป็นร้อยละ 176.67) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 69 / 106 ฉบับ(คิดเป็นร้อยละ 65.09 ) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการคา้การลงทุนสูส่ากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตรการค้าและ
การลงทุน 
3. เช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาและเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
     สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     ยกระดับเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนและการคา้
ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 : 
     พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: 
     อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

 1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 73.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.20 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.60 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.90 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.10 
 ปัญหา 
 - ปัญหาการขอใช้พื้นทีป่่า บางคร้ังนโยบายในระดบักรมยังไม่เปิดช่องทางให้กลุ่มจังหวัดเข้าไป
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
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รูปที่ 7-11 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าวร้อยละ 82.60 และไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 17.40  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.50 
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.30 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.40 
  ปัญหา 
 - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
 ข้อเสนอแนะ 
 - การด าเนินงานตามแผนจัดการฯ สามารถน ามาสนับสนุนข้อมูลเป็นตัวชี้เป้าหมายให้กลุ่มจังหวัด
ว่าควรจะวางแผนการด าเนินงานอย่างไรในแต่ละปี 

 
รูปที่ 7-12 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
 
 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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26.10

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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17.40

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 85.93 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.07 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.70 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.50 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.00 

 
รูปที่ 7-13 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
 4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
62.28 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.73 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 58.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.00 
 4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.90 
 4.3) การจัดส านักงานและพื้นที่ใช้สอย (Missing=1) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 58.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.20 
 4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.80 
 ปัญหา 
 - การเขียนแผนของบประมาณไม่ทันก าหนดเนื่องจากทางส่วนกลางให้ระยะเวลาน้อยเกินไป 
 - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบด้านอ่ืนๆ เนื่องจาก
คนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากพอ 
 - นโยบายของกรมไม่ได้เปิดให้กลุ่มจังหวัดเบิกงบประมาณได้โดยตรง (เบิกงบได้ยาก) อาจเพราะ
เขียนของบประมาณไม่ตรงจุด 
 - ความเร่งด่วนของการใช้งบประมาณ (ปีงบ 60 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้ท างบ 61 ส่งแล้ว) 
 - กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ 10% ของงบจังหวัด ซึ่งถือ
ว่ายังไม่เพียงพอ 
 
 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

85.93

14.07

85.30

14.70

85.50

14.50

87.00

13.00

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน



7-18 

 - การเข้าถึงงบประมาณท าได้ยาก 
 - การซ้ าซ้อนของการของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ท าให้โดนตัดงบ เพราะควรจะไปขอจาก
หน่วยงานในด้านนั้นๆ เช่น งบดับไฟป่า แต่ของบจากกลุ่มจังหวัดไม่ได้ ต้องไปขอเทศบาล 
 - บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการเขียนของบประมาณ 
 - งบประมาณอุดหนุนยังไม่เพียงพอ จึงมีแต่แผนแต่ไม่มีการปฏิบัติ 
 ข้อเสนอแนะ  
 - ควรเตรียมแผนของบประมาณไว้ก่อนที่จะถึงปีงบประมาณ 
 - ในการเขียนงบประมาณให้ยึดแผนจัดการฯ เป็นกรอบในการเขียนของบประมาณ 

 
รูปที่ 7-14 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
 5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  ร้อยละ 
70.98 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.02 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 55.90และเห็นด้วย ร้อยละ 44.10 
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.50 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.70 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.40 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

62.28

37.73

58.00

42.00

69.10

30.90

58.80

41.20

63.20

36.80

ความพร้อมของงบประมาณ
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รูปที่ 7-15 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุม่ภาคเหนือตอนบน 1 

 
 6) ด้านการติดตามผลการปฏบิัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าวร้อยละ 
75.47 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.53  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.90 
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.40 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 

 
รูปที่ 7-16 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
 7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าวร้อยละ 60.45และเห็นด้วย ร้อยละ39.55  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 58.20 และเห็นด้วย ร้อยละ 41.80 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 62.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 37.30 
 
 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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  ปัญหา 
  - หน่วยงานรับผิดชอบ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและมีบทลงโทษ
อย่างไร เช่น การทวงคืนป่าให้ได้ 40% ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบท าไม่ได้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-17 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล : กลุม่ภาคเหนือตอนบน 1 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าวร้อยละ 60.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 39.10  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 60.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 39.10 
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 60.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 39.10 

 
รูปที่ 7-18 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน: กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
 
 
 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 68.62และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.38ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 54.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.50 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.30 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=6) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 
 9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.40และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60 
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.80และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.20 
  ปัญหา 
  - อยากให้คนในพื้นที่ให้ความส าคัญในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้   
  - การเชื่อมโยงของ ทสจ. กับเทศบาลว่าการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคน
ในพื้นที่และคนนอกพื้นที่จะมีการจัดการอย่างไร 
  ข้อเสนอแนะ 
  - เศรษฐกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดมีส่วนเชื่อมโยงสู่กับ ทส.  ดังนั้นการรักษา
เศรษฐกิจหรือคุณภาพชีวิตในทางสังคมมันจะมองกลับมาในด้านของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะให้สมดุลและยั่งยืน
ในอนาคตต่อไป 
  - ในแผนจัดการฯ น่าจะมีความชัดเจนและเข้มงวดในด้านของคน โดยน่าจะน าเข้าไปในแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างจิตส านึกว่าจะด าเนินการอย่างไรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 7-19 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  

กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 

 

 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ

ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 

  - แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ในวันนี้มีการขับเคลื่อนมาสู่ระดับกลุ่มจังหวัด นับว่าเป็นแผนระดับชาติ  
โดย สผ. เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องข้อมูล เป็นผู้ชี้เป้าว่ากลุ่มควรจะท าอะไร ท าไปในทิศทางไหน ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มจังหวัด
กลายเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการหลายๆ อย่างในระดับท้องถิ่น โดยมองว่าพื้นที่ที่มี
ความเชื่อมโยงกัน จังหวัดที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ปัญหาหมอกควันไฟป่า นอกจากอาศัยองค์กรในจังหวัดแล้ว ในระดับ
กลุ่มที่จะสนับสนุนก็จะช่วยแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ป่ามากถึง 70% ดังนั้น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ควรให้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฐานในการพัฒนาหลักของภาคีเครือข่าย ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะถ้าปราศจากการมี
ส่วนร่วมกับแผนจัดการฯ ก็จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

  - แผนจัดการฯ จะเป็นข้อมูลส าคัญในระดับพื้นที่ที่จะมองถึงการแก้ไขปัญหา การพัฒนาระดับพื้นที่ของเราให้
ตอบรับกับแผนในระดับกระทรวง 

  - ผู้ที่หาผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เช่น นายทุน ตัวอย่างเช่น ป่าไม้ที่น่าน อาจจะมีการเก็บภาษี หรือ ถ้าตัด
ต้นไม้ 1 ต้น ต้องปลูกแทน 5 ต้น ตลอดจนบริษัทที่รับซื้อสิ้นค้าในพื้นที่ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  จะมี
ขั้นตอน ในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

  - one map ด าเนินการถึงขั้นตอนใด และใครเป็นคนดูแลอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้ ซึ่งเป็นความอ่อนแอของระบบ
ราชการที่มีข้อมูลอยู่ในหน่วยงาน แต่ไม่สามารถแชร์ข้อมูลและก็กลายเป็นต่างคนต่างท างาน 

  - ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควัน ควรจะเริ่มมีการขับเคลื่อนในระดับรัฐบาลกลางเข้ามาแก้ปัญหาแล้วน ามา
บูรณาการช่วยกันทุกกระทรวงเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  - ควรมีมาตรการเก็บภาษีจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อน ามาใช้ในการจัดการด้านขยะที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม
ให้ มากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมข้าวโพด มีการเก็บภาษีเพื่อน ามาใช้ในการจัดการกากข้าวโพดที่เหลือในพื้นที่ โดยน า
นวัตกรรมต่างๆเข้ามาแก้ปัญหา ดีกว่าที่จะเผากากเหลือใช้เหล่านั้น 

  - กลุ่มจังหวัดจะเน้นงบประมาณให้กับการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมองข้ามไปว่า สิ่งที่เราขายให้ต่างชาติมาเที่ยว
ในประเทศคือธรรมชาติ เราขายธรรมชาติในเรื่องของวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งงบกา รดูแล
ธรรมชาติค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติก็จะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ อีกทั้งยังเป็นการผลัก
ภาระให้ท้องถิ่นในการด าเนินงาน ดังนั้นอยากเสนอให้การปรับแผนที่จะเกิดขึ้นใหม่ ต้องเพิ่มงบประมาณทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้  

  - อยากเสนอให้มีการใช้นโยบายการคืนพื้นที่ป่า เช่น การคืนพื้นที่ สปก. การคืนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อเป็น 
การเพิ่มพื้นที่ที่ค่อนข้างดีและชัดเจน 

  - สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชาชนในพื้นมีสุขภาพที่แย่ลง ตัวการส าคัญน่าจะ
เกิดจากสารพิษจากยาฆ่าแมลง  

  - เสนอให้ยกเลิกการใช้โฟม โดยแก้ที่ต้นทาง คือ ยกเลิกโรงงานผลิตโฟมหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1  ดังภาคผนวกที่ 10.2  
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2.3 ภาคเหนือตอนบน 2 : แพร่  น่าน พะเยา เชียงราย 
 
วันที่ประชุม : วันพุธท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องตรึงใจ บอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทล จังหวัดน่าน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 72 / 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 120) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 56 /70 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 80) 

วิสัยทัศน์ 
“ประตูการค้าสากลโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสินค้าเกษตรปลอดภัยประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต”ิ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้มีการ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออกด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการและทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ด ารงฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
     พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและ 
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 : 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างรายได้ 
สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 82.73 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.27 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 89.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.70 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 76.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.20  
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 82.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.90 
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รูปที่ 7-20 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 82.67 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.43  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.10  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.40 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.80  
  ปัญหา 
  - ขาดการร่วมมือของกลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่สร้างความยากล าบากในการเดินทาง ท าให้การจัดประชุมกลุ่มจังหวัด  
ยังไม่ครบองค์ประชุมเท่าที่ควร 
  - ทิศทางการบูรณาการของข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นทีย่ังไมไ่ปในทิศทางเดียวกนั 
  ข้อเสนอแนะ 
  - อยากให้กลุ่มจังหวัดท างานร่วมกันทุกหน่วยงาน โดยอาจจะมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  - ควรมีกรอบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 
รูปที่ 7-21 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

  3) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 83.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.30  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.90 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.50 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 81.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.50 
  ปัญหา 
  - ส าหรับ 14 ข้อหลักเกณฑ์การของบประมาณจัดสรรด้านขยะนั้น ค่อนขา้งท าได้ยาก  
  - ส่งเสนอของบประมาณไม่ทันภายในก าหนด 
  - ยังไม่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ  
  ข้อเสนอแนะ 
  - เป้าหมายในการเขียนของบประมาณ ขอให้ไปในทิศทางเดียวกัน ควรบูรณาการไปด้วยกันได้ 

 
รูปที่ 7-22 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
59.23 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.78 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.50 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 56.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.60 
  4.3) การจัดส านักงานและพื้นที่ใช้สอย (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 61.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.90 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 50.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 49.10 
  ปัญหา 
  - ปัญหาการเสนอโครงการไม่ทนัก าหนด 
  - การขอเงินท าโครงการจะเนน้ที่การท่องเที่ยวมากข้ึน ไม่ค่อยเน้นดา้นสิง่แวดล้อม เพราะวา่
จะมีลักษณะเฉพาะและมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ค่อนข้างมาก 
  - ส่วนใหญ่ท้องถิ่นที่เปน็หน่วยปฏิบัติไม่สามารถที่จะด าเนนิการตามเงื่อนไขที่กองทุน
สิ่งแวดล้อมก าหนดได้ครบทุกข้อ จึงเป็นข้อจ ากัดซึ่งเป็นไปได้ยากที่ท้องถิ่นจะสามารถของบประมาณในส่วนนี้ได้จาก สผ. 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-23 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ: กลุม่ภาคเหนือตอนบน 2 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกลา่ว ร้อยละ 
72.48 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.52 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตวัชี้วัด ได้แก ่
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 53.60 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.40 
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 83.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.10 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 87.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.50 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.00  
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.40 

 
รูปที่ 7-24 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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ความพร้อมของงบประมาณ

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏบิัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 
76.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.10 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.40   
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 84.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.40 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.50 
  ปัญหา 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่ง่าย เข้าถึงได้และสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 

 

 

รูปที่ 7-25 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 60.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 40.00  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=6) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 64.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 36.00 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=6) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 56.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 44.00 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-26 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล : กลุม่ภาคเหนือตอนบน 2 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 53.65 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.35  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=7) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 53.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.90 
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.80 
 

 
รูปที่ 7-27 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 68.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.30  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 58.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.20  
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.40 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.40 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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แรงจูงใจจากการให้รางวัล

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

40.00

60.00

36.00

64.00

44.00

56.00

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.00  
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 72.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.50 
  ปัญหา 
  - อปท./อบต. บางแห่งไม่กล้าด าเนินการเด็ดขาดในการจัดการขยะ เนื่องจากกลัวเสียคะแนนเสียง 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-28 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี : 

กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 
 - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีงบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมาณ 
346 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของงบประมาณทั้งหมด เท่านั้น  
 - ในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังขาดสื่อประชาสัมพันธท์ี่จะให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 - เร่ืองขยะเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
ในการก่อสร้างโรงงานขยะครบวงจร หากมีการศึกษาดูงานแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางภาคเหนือตอบบน 2 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
 - ขาดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วิถีหรือวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมของคนท างานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น
การช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในระดับบุคคล โดย
สื่อสารผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - มหาลัยแม่โจ้ (แพร่) ได้ประยุกต์น ากรอบกลยุทธของแผนจัดการฯ ไปใช้ในการด าเนินการหลักสูตร 
ของสถาบัน การศึกษาพัฒนาสังคม เกี่ยวกับการตระหนักและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมี  
ส่วนร่วมกับชุมชน 
 - อยากให้สนับสนุนในด้านวิชาการ อาทิ เช่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการปลูกพืชสมุนไพร 
ในป่าชุมชน  

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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 - อยากให้หน่วยงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ในเชิงวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาประเทศ
เป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติแผน 20 ปี ซึ่งหน่วยงานสามารถเลือกหัวข้อในการวิจัยได้หลายด้าน เช่น การ
สร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ลดปริมาณขยะลงได้ การส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้ชุมชน 
มีรายได้ การคุกลามของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้กับ
ชุมชน 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  ดังภาคผนวกที่ 10.3 
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2.4 ภาคเหนือตอนล่าง 1 : อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
 

วันที่ประชุม : วันอังคารที ่31 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องปางอุบล ช้ัน 1 โรงแรมวังจันทน์ รเิวอร์ววิ จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 94 /60 คน (คิดเป็นร้อยละ 156.67) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 74 / 92 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 80.43) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

พันธกิจ 
1 . สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมแปรรูป โดยเน้นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ 
แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาการค้า การลงทุน การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ Logistic เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เช่ือมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน 
3. สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ 
กลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
4. บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดม
สมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพื่อเป็นฐาน
สนับสนุนการผลิตทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
      พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด
สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : 
      พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่าย
คมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 : 
      พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
อารยธรรม สังคม กีฬาและสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4: 
      บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว 

ร้อยละ 70.17 และไมเ่ห็นด้วย รอ้ยละ 29.83  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1.1)  การจัดหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.80 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.20 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน  (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.50 
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รูปที่ 7-29 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 74.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.00  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.40 
  2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.00 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.60 

 
รูปที่ 7-30 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 77.03 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.97 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=2)  
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.60 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=4)  
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.40 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.90 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  



7-35 

 
รูปที่ 7-31 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
53.93 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.08 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 54.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.10 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 53.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.50 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 51.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.60 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.10 
  ปัญหา 
  - เดิมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณ ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบัน ทางกลุ่มจังหวัดได้ให้ความส าคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
  - หน่วยงานประสบปัญหาความล่าช้าของเอกสารในการรับการส่งเรื่องการเขียนแผน 
ของบประมาณ ท าให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไม่ทันส่งแผนของบประมาณปีนั้นๆ 
  ข้อเสนอแนะ 
  - การเขียนงบประมาณส่วนราชการต่างๆ ควรเขียนให้เกี่ยวข้องกับแผนจัดการฯ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของแผนจัดการฯ ทั้ง 4 ด้าน 
  - การเขียนงบประมาณการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควรให้เน้นเกี่ ยวกับนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จะมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

77.03

22.97

76.40

23.60

78.60

21.40

76.10

23.90

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน
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รูปที่ 7-32 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกลา่ว ร้อยละ 
68.38 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.62 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 56.30 และเห็นด้วยร้อยละ 43.70 
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.10 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.10 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.00 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.60 
  ปัญหา 
  - ปัญหาการโยกยา้ยของบุคลากร 
  - บุคลากรในพืน้ที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-33 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

53.93

46.08

54.90

45.10

46.50

53.50

51.40

48.60

62.90

37.10

ความพร้อมของงบประมาณ

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

68.38

31.62

43.70

56.30

78.90

21.10

78.90

21.10

69.00

31.00

71.40

28.60

ความพร้อมของบุคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
64.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.00  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 65.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.30 
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.60 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.10 

 
รูปที่ 7-34 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 55.80 และเห็นด้วย ร้อยละ44.20  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 62.30และเห็นด้วย ร้อยละ 37.70 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 50.70และไม่เห็นด้วย ร้อยละ49.30 

 
รูปที่ 7-35 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล: กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

64.00

36.00

65.70

34.30

63.40

36.60

62.90

37.10

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

44.20

55.80

37.70

62.30

50.70

49.30

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 50.35 และเห็นด้วย ร้อยละ 49.65 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 50.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 49.30 
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 51.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.60 
 

 
รูปที่ 7-36 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน: กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 74.58และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.42 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.20 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.40 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.60และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.40 
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.60 
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 84.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.50 
  ปัญหา 
  - ผู้บริหารระดับท้องถิน่ยังขาดความชัดเจนในด้านนโยบาย การจัดการด้านขยะมูลฝอยในพืน้ที่
รับผิดชอบ เนื่องจากกลัวคะแนนเสียงลด ท าให้ไม่ได้รับการเลือกตั้งสมัยหน้า 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

49.65

50.35

50.70

49.30

48.60

51.40

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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รูปที่ 7-37 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี : 

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 
 - ควรสนับสนุนให้มีการปลูกฝังจิตส านึกในการรักสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ  
 - ควรมีการมอบโล่รางวลัพร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณให้กับ อปท. ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้ 
 - ควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 - ส านักงานฯ มีการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ปี 2561 ไปแล้ว ซึง่อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อม ปี 2560-2564 ที่เพิ่งมีการประกาศใช ้

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
ภาคเหนือตอนล่าง 1  ดังภาคผนวกที่ 10.4   
 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกจิ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

74.58

25.42

64.80

35.20

74.60

25.40

78.60

21.40

70.40

29.60

84.50

15.50

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.5 ภาคเหนือตอนล่าง 2 : พิจิตร ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธำนี 
 

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องฟอรั่ม บอลรูม โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 112/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 187) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 81/105 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 78) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ าค่าระดับประเทศ” 
พันธกิจ 
1. ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าข้าว และสินคา้เกษตรสู่
ตลาดเป้าหมายทั้งในและตา่งประเทศ 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีไ่ดม้าตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที2่ : 
ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที3่ : 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 68.73 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.27  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.60 
  1.2) เอกภาพในการบังคับบัญชา  

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.90 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 
  ปัญหา 
  - ศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่นที่ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการตามแผนสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ท้องถิ่น 
  - การออกกฎกระทรวงต้องมีทางออก/แนวทางปฏบิัติให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
  - มีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
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รูปที่ 7-38 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 74.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.20  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.90 
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.70 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=1) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 
  ปัญหา 
  - การเปลี่ยนแปลงผู้รบัผิดชอบดูแลภารกิจบ่อยครั้ง เช่น เร่ืองขยะ ท าให้ต้องเร่ิมต้นใหม่ จาก 
ทส. เป็น มท. ยังขาดความชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - อยากให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 เป็น Focal Point ในการด าเนินการตามภารกิจ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  - การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ 
ทุกหน่วยงาน จึงจะบังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากในภาพรวม 
  - ควรประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ว่ามีส่วนร่วม 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานหรือองค์กรอย่างไร 

 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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รูปที่ 7-39 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 72.83 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.17 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.40 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.40 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.90 
  ปัญหา 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของแผนฯ โดยเฉพาะ 
ในระดับผู้บริหารที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 

 
รูปที่ 7-40 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
 
 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

74.80

25.20

69.10

30.90

75.30

24.70

80.00

20.00

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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 4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 58.85 และเห็นด้วย ร้อยละ 41.15 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 55.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.40 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน  (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 57.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.50 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 59.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.70 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.00 
  ปัญหา 
  - มีข้อจ ากัดในการจัดท าค าของบประมาณที่ได้รับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
น าไปแก้ไขปัญหา 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

รูปที่ 7-41 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 
 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
65.34 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.72  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 61.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 38.80 
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.30 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.00 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.80 
 
 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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  ปัญหา 
   - ในหลายๆ หน่วยงานไม่เคยมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาก่อน หรือไม่ได้วางแผนด้านนี้
ไว้ ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของส่วนกลาง หรือของจังหวัด ดังนั้น การสร้างความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน  

ในเบื้องต้นจึงท าได้ยาก เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ  
 
  ข้อเสนอแนะ 
   - หน่วยงานสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
เสริมสรา้งประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน 

   - มีการสอนงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องและมีประสบการณ์สู่หน่วยงานที่ยังขาด
ประสบการณ์ 
   - ควรจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิจัยทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนผลการปฏิ บัติงานและ
ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิคอย่างต่อเนื่อง 

   - ควรพัฒนาบุคลากรส าหรับหน่วยปฏิบัติ ให้รู้จักประเมินผลตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอส่วนกลางส่งคนมาตรวจติดตาม เพื่อให้สามารถประเมินก่อนล่วงหน้าและรายงาน  
ผลให้ส่วนกลางทราบ หากพบปัญหา/อุปสรรค ส่วนกลางค่อยส่งคนมาตรวจเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และจัดสรร
เวลา/บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 7-42 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 
66.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.20  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.60 
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.90 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.10 
  ปัญหา 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  ข้อเสนอแนะ 
   - ควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตามแผนจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมด้วย 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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รูปที่ 7-43 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 59.30และเห็นด้วย ร้อยละ 40.70 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=3) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 65.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 34.60 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล(Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 53.20และเห็นด้วย ร้อยละ46.80 
  ปัญหา 
  - ความยุ่งยากซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ให้การยอมรับเป็นจ านวนมาก 
  ข้อเสนอแนะ 
  - การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรมีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่
ปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จ 

 
รูปที่ 7-44 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล: กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 51.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.70  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=3) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 51.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.70 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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35.10

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)
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53.20

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 51.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.70 

 
รูปที่ 7-45 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน: กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 64.14 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.86  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 57.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.90 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 49.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 50.60 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.50 
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.30 
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.00 
  ปัญหา 
  - วิถีการปฏิบัติงานในเขตเทศบาลซึ่งได้รับผลกระทบทางดา้นการเมืองในท้องถิ่น ท าให้เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงานควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

                         

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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รูปที่ 7-46 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี : 

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 
 
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 
 - การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ชัดเจนและละเอียดมาก ซึ่งเป็นแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้อย่างชัดเจน 
 - ควรบูรณาการความร่วมมือกันจากทุกกระทรวงให้ครอบคลุมและไม่แตกต่างกัน 
 - ควรผลักดันให้เกิดการมีส่วนรว่มในแต่ละกิจกรรม งบประมาณ และการพัฒนาการท างานของบุคลากร 

 - 3P Paper People Practice ควรเน้นความก้าวหน้าในทางปฏิบัติให้มากกว่าทฤษฎีหรือหลักวิชาการ หรือให้
การปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎี Input Output ที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
ภาคเหนือตอนล่าง 2  ดังภาคผนวกที่ 10.5    

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.6 ภาคกลางตอนบน 1 : ปทุมธานี สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี 
 
วันที่ประชุม : วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องอู่ทอง ช้ัน 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 111/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 185) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 74/108 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 68.5) 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสงู การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภยั” 

พันธกิจ  
1. เพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
Electronics และ High Tech  
2. พัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้มีขีดความ 
สามารถในการแข่งขันด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศ แม่น้ าเจ้าพระยา/
ป่าสัก และล าน้ าสาขา 
4. การจัดการขยะ ผักตบชวา และวัชพืชและน าไปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
5. บริหารจัดการเมืองและระบบ Logistics 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     เพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตและความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้ง
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
     เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟื้นฟู
คุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสักและล าน้ าสาขา
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : 
     เสรมิสร้างเมืองให้เกิดความเปน็ระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่
อย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบยีบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่าง
มีแบบแผนเหมาะสม และสอดคลอ้งกับการวางระบบโครงข่าย
บริการพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 77.97 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.03  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.90 
  1.2) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.80 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.40 
  ปัญหา 
  - ไม่มีหน่วยงานที่ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงต้องฝากภารกิจที่ไม่มีเจ้าภาพไว้กับส่วน
อ านวยการ 
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  - ระยะเวลาของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
สอดคล้องกัน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-47 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 77.23 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.77  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.80 
  2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.80 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.70 
  ปัญหา 
  - การจัดล าดับความส าคัญของโครงการเรื่องเร่งด่วนจะได้รับการขับเคลื่อนอันดับแรกแต่อาจจะ 
ไม่ทันเวลาเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมาก นอกจากนั้น แผนต่างๆ ยังไม่มีการบูรณาการกัน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - การขับเคลื่อนแผนการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยเหตุการณ์และกระแส เช่น เรื่องเร่งด่วน 
และเป็นปัญหาที่วิกฤต 
  - การแก้ปัญหาทั้งหมดต้องแก้ในมิติทั้งกลุ่มจงัหวัด ดังนี ้
     1) ขอให้ช่วยประชาสัมพันธก์ับหน่วยงานเอกชน เข้ามามสี่วนร่วมในโครงการนี้ให้มากข้ึน 
     2) สร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทุกคนให้มากยิ่งขึ้น 
     3) เชิญชวนสื่อทุกแขนงให้เข้ามาชว่ยเร่ืองนี้ให้มากข้ึน 
 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 
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รูปที่ 7-48 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 84.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.80 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.40 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.70 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 88.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.30 
  ปัญหา 
  - การเห็นชอบข้อมูลต้องรอผู้บริหารอนุมัติจึงเร่ิมท าโครงการได้  
  - งานวิจยัไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
  - โครงการที่ขออนุมัติไม่มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 
  ข้อเสนอแนะ 
 - สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเขียนแนวทางแก้ไปปัญหาต่างๆ หลักการและเหตุผลไว้รองรับ  
เมื่อมีนโยบายมาสามารถบรรจุได้เลย ทั้งนี้ การเขียนแนวทางต่างๆ ไว้ไม่จ าเป็นต้องมีงบประมาณ 
 - ควรน างานวิจัยไปใช้และควรเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและน าไปใช้ได้จริง 
  - ควรปรับปรุงระยะเวลาการศึกษาให้เหมาะสม และมีการวางแผนรองรับอย่างเปน็ระบบ 

 
รูปที่ 7-49 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)
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80.30
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน
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  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 
51.58 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.43 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 56.90และเห็นด้วย ร้อยละ 43.10 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 52.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.20 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 59.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.30 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 50.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 49.30 
  ปัญหา 
   - ไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการใหญ่ไว้รองรับ เร่ืองบางอยา่งต้องมีการศึกษา
ล่วงหน้าของเจ้าของพื้นที่  
  - การของบขึ้นอยู่กับส านักงบประมาณและตวัชี้วัด ไม่มีกรอบก าหนดชัดเจนแต่มียุทธศาสตร์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 - หน่วยงานต้องมีความพร้อมในการของบประมาณ  
 - ท้องถิ่นต้องมีงบประมาณไว้รองรับการศึกษาล่วงหน้า ได้แก ่

 1) ต้องมีแบบมาตรฐานหรืองานวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ชัดเจน 
 2) การแก้ปัญหาต้องเป็นแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบทุกภาคส่วนทั้งจังหวัด 

 - จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแผนต้องก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ชัดเจน 

 
รูปที่ 7-50 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ: กลุม่ภาคกลางตอนบน 1 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกลา่ว ร้อยละ 
71.84 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.16  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 52.80 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.20 
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน  (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.40 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=2) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.90 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน  (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.90 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.80 
  ปัญหา 
  - การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของบุคคล และความพร้อมของข้อมูล 
  - ข้อจ ากัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ การปฏิบัติตามได้ยาก 
  - หน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มีความรู้ และขาดการปฎิบัติในการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง 
  ข้อเสนอแนะ  
   - ต้องพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความรู้รอบด้าน พร้อมทั้ง
การติดตามสถานการต่างๆ ประกอบกับการสั่งสมความรู้สม่ าเสมอ  
   - ให้ ทส. ร่วมกับ ศธ. จัดท าหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  
   - ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงาน 
เพื่อรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง 
 

 
รูปที่ 7-51 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 73.33 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.67  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=3) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.90  
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.70 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.40 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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รูปที่ 7-52 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 58.55 และเห็นด้วย ร้อยละ 41.45 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ61.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 38.60 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 55.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 44.30 
  ปัญหา 
  - จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาขยะที่มีปริมาณมากและไม่สามารถเสนอขอโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะได้ อีกทั้งมีปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บขยะที่ไม่รักษาความสะอาด 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรปลูกฝังจิตส านึกให้คนไทย พร้อมทั้งต้องท างานร่วมกันเป็นทีมและการบังคับใช้กฎหมาย
ต้องมีการสร้างแรงจูงใจ (ให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ ให้คุณให้โทษ) 

 
รูปที่ 7-53 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล: กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 57.25 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.75  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 55.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.30 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ
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  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 58.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.20 

 
รูปที่ 7-54 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน: กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

 

  9. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 70.34 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.66 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=6) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 59.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.30 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.40 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.40 
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=4) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.40และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60 
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=5) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.40และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.60 

 
รูปที่ 7-55 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี : 

กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

57.25
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44.30

58.80

41.20

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  

 - เนื่องจากแผนดังกล่าวนี้มีระยะเวลา 5 ปี แต่หน่วยงานผู้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ อปท. มีการ
ทบทวนการจัดท าแผนทุกปีตามสถานการณ์ของปัญหาและความต้องการของประชาชน หรือปรับจากการลงพื้นที่ ส่วน 
สผ. ซึ่งมีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์แผนจัดการฯ ควรมีการกระตุ้นโดยเผยแพร่แผนงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นช่องทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น ทั้งนี้ ต้องมุ่งมั่น 
จริงจัง ท าเป็นรูปธรรม 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมนิผลของหน่วยงานในการปฏบิัตติามแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคกลางตอนบน 1  ดงัภาคผนวกที่ 10.๖ 
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2.7 ภาคกลางตอนบน 2 : ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

วันที่ประชุม : วันพุธท่ี 18 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องโสมชา ช้ัน 1 โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุร ี
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 99/60คน (คิดเป็นร้อยละ 165 ) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 70/95 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 74) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. สร้างมูลค่าเพิ่มและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและ
กระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาด และระบบ Logistics 
อาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ ยวจากฐานความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
     บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 85.07 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.93  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 84.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.90 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 89.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.10 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 81.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.80 
  ปัญหา 
  - การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญแต่เป็นประเด็นที่กว้างมาก ซึ่ง สผ.  ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
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รูปที ่7-56 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 85.63 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.37  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.10 
  2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.00 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.00 

 
รูปที่ 7-57 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว 
ร้อยละ 88.47 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.53  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 84.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.90 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 88.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.60 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 92.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 7.10 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ
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รูปที่ 7-58 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 65.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.20  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.70 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.90 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.90 

 
รูปที่ 7-59 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
76.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.90  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 52.90 และเห็นด้วยร้อยละ 47.10  
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.50 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

65.80

34.20

66.70

33.30

62.30

37.70

67.10

32.90

67.10

32.90

ความพร้อมของงบประมาณ
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  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 88.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.60 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 84.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.90 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60 
 

 
รูปที่ 7-60 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุม่ภาคกลางตอนบน 2 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏบิัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 
78.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.70  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.10 
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.10 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.90 
 

 
รูปที่ 7-61 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 

 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
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  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 50.70และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 49.30  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 51.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.50 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 52.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ47.10 

 
รูปที่ 7-62 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล : กลุม่ภาคกลางตอนบน 2 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 50.75 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 49.25  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 50.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 49.30 
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 52.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.80 

 
 

รูปที่ 7-63 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 
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การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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  9. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 77.06 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.94  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.40 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.50 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.60 
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.50 
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.70 

 
รูปที่ 7-64 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  

กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - เมื่อเป็นแผนแม่บทควรตั้งแผนไว้ 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควรตั้งไว้ 5 ปี 
 - ควรบูรณาการเรื่องนี้ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและภาครัฐที่
เหนือกว่าระดับกระทรวงเป็นผู้ก ากับดูแลและสนับสนุนเพื่อให้สามารถจัดการได้ส าเร็จทั้งระบบโดยมีคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ในการด าเนินการร่วมกัน 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคกลางตอนบน 2  ดังภาคผนวกที่ 10.7   

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

77.06

22.94

67.60

32.40

76.50

23.50

82.40

17.60

73.50

26.50

85.30

14.70

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.8 ภาคกลางตอนกลาง : สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก 
 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องชลธี ชั้น 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 90/60 คน(คิดเป็นร้อยละ 150 ) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 55/81 ฉบับ(คิดเป็นร้อยละ 67.9) 

วิสัยทัศน์ 
“เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่อินโดจีน ฐานการผลติอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูประดับประเทศ แหล่งผลติ

สินค้าเกษตรปลอดภัย เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีสมบูรณ์” 
พันธกิจ 

- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโด
จีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     ส่งเสริมและสนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 
ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  (ZONING) เพื่อให้สินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เช่ือมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
     พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
     ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรม
เกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
     อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าวร้อย
ละ 71.97 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.03   ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.40 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.40 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.30 
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รูปที่ 7-65 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 78.53 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.47  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.80 
  2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.8 
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.80 
  ปัญหา 
 - หน่วยงานไม่มีภารกิจดา้นสิ่งแวดล้อม 
  ข้อเสนอแนะ 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-66 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว 
ร้อยละ 80.27 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.73  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.40 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.40 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.40 

 
รูปที่ 7-67 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว  
ร้อยละ 57.55 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.45  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 58.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.80 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 54.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.50 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 56.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.60 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 61.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.90 
 

 
รูปที่ 7-68 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 73.38 
และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.62  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ไดแ้ก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 52.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.30  
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 89.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.90 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.80 
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.30 
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.40 

 
รูปที่ 7-69 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุม่ภาคกลางตอนกลาง 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 73.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.40 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.50 
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.40 
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.30 
  ปัญหา 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  ข้อเสนอแนะ 
  - ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนของจังหวัด 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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รูปที่ 7-70 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 54.70และเห็นด้วย ร้อยละ 45.30  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ50.90และเห็นด้วย ร้อยละ 49.10 
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 58.50และเห็นด้วย ร้อยละ41.50 
  ปัญหา 
   -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
   - แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผนวกรวมกฎหมายส าคญับางฉบับ เชน่ พรบ.รักษา
ความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  
   - มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ปัญหาตา่งๆ ต้องสรา้งความตระหนักรู้ แรงจูงใจ 
การบังคับใช้กฎหมายจงึเป็นเร่ืองส าคัญ 
   - การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ บางข้อต้องปรบัปรุงบทลงโทษ ต้องเพิ่มการเรียนรู้
ด้านสงัคมโดยเฉพาะวัฒนธรรม 
   - การแก้ปัญหากฎหมายของผู้ละเมิดคดีสิ่งแวดล้อมต้องมีหลักฐานชดัเจนจึงแจ้งความได ้
 

 
รูปที่ 7-71 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล : กลุม่ภาคกลางตอนกลาง 

 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล
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การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 58.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.90  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 56.60และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.40 
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 59.60และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.40 

 

รูปที่ 7-72 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 
 

  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ต่อปัจจัยดังกล่าว 76.06 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.94  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.20และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.80 
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.30 
 
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.20 
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.60และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.40 
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.00และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.00 
  ปัญหา 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  ข้อเสนอแนะ 
   - การจัดท าแผนต้องแก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น กรณีศึกษาชาวเขาบริเวณภาคเหนือ และเขาค้อ
รัชกาลที่ 9 ทรงแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนพฤติกรรมของคนพระราชทานที่ดนิท ากนิ และทรงพระราชทานโครงการพระราชด าร ิ
   - แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาดา้นเศรษฐศาสตร์ร่วมกับด้านสงัคมด้วย 

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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รูปที่ 7-73 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  
กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
 - เกณฑ์ก าหนดของแผนต่างๆ ที่ประเทศไทยก าหนด จะต้องพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาของประเทศไทยต้องพิจารณาว่า บุคคลนั้นอยู่รอด พอเพียงและ
น าไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่ แก้ปัญหาได้โดย สร้างความตื่นตัว แรงจูงใจ โดยใช้เศรษฐกิจ 
 - การแก้ปัญหาต่างๆ เช่น แก้ปัญหาขยะ การลักลอบทิ้งน้ าเสีย ต้องแก้ปัญหาโดยการปลูกฝังจิตส านึก ตั้งแต่เด็ก
และต้องแก้ปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน 
 - ควรส่งเสริมนโยบายภาษีก้าวหน้าในการเก็บภาษีที่ดิน พร้อมทั้งฝากนโยบายรณรงค์การปลูกยางนาเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในตัวเมือง 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคกลางตอนกลาง  ดังภาคผนวกที่ 10.8   
 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.9 ภาคกลางตอนล่าง 1 : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม 
 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องวาระเวลา 1 ชั้น 2 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 115/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 192) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 82/75 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 75) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจรการท่องเที่ยวหลากหลายเช่ือมโยงอารยธรรมทวารวด ี

การค้าและการลงทุนระดบัสากลที่มีความสามารถในการแข่งขันและการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 
พันธกิจ 

1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน 
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี
รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ รวมถึง
เครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเช่ือมโยงกัน และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐานยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  
และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
     พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี
ศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการค้าการลงทุน เช่ือมโยงการค้าสู่เอเชีย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
     ยกระดับการผลิต  ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สู่ประเทศไทย ๔.๐ 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 70.03 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.00   ซึง่ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 78.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.00 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 63.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.70  
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.30 
  ปัญหา 
   - มีการก าหนดภารกิจให้ไปด าเนินการ แต่หน่วยงานต้องไปหาแนวทางการปฏิบัติเอาเอง 
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  ข้อเสนอแนะ 
   - แต่ละหน่วยงานควรมีการจัดเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเร่งรีบในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน 20 ปี ซึ่งมันจะลดหลั่นความรับผิดชอบต่อเป้าหมายตัวนี้ ค่าเป้าหมาย  
จะแบ่งปันกันไป (ทอนลงมาจาก 5 ปี ไปเป็น 10 ปี) 

 
รูปที่ 7-74 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 78.53 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.50  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.70  
  2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.50  
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.30 

 
รูปที่ 7-75 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 

 
 
 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว 
ร้อยละ 78.87 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.13  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.50  
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.70 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.20 

 
รูปที ่7-76 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว  
ร้อยละ 54.75 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.25  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 52.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.60 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 53.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.30 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 61.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.00 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 51.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.10 
  ปัญหา 
  -- ขาดแคลนงบประมาณที่จะด าเนินการ 
 - การของบประมาณยงัมีความซ้ าซ้อน 
  ข้อเสนอแนะ  
  - ควรมีการวางแผนการด าเนนิงานทีส่ามารถขับเคลื่อนได้ 
 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน
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รูปที่ 7-77 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
68.94 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.06  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 52.40 และเห็นด้วยร้อยละ 47.60  
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.00 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.90  
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.00  
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.00 
  ปัญหา 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ  
   - ควรมีการจัดอบรมเสริมความรู้ให้มากกว่านี้ และมีการลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ส่วนของภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดส่งคู่มือเผยแพรใ่ห้ทั่วถึงผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
รูปที่ 7-78 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุม่ภาคกลางตอนล่าง 1 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี
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จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
70.27 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.73  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.70  
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.40  
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.10 

 

รูปที่ 7-79 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล   กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยตอ่ปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 65.55 และเห็นด้วย ร้อยละ 34.45  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 60.80 และเห็นด้วย ร้อยละ 39.20  
  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 70.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 29.70 
  ปัญหา 
   -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
   - ควรมีรางวัลตอบแทน เพื่อให้มีแรงจูงใจมากกว่านี้ 

 
รูปที่ 7-80 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล : กลุม่ภาคกลางตอนล่าง 1 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก
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  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยั
ดังกล่าว ร้อยละ 51.35 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.65  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัด ได้แก ่
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=9) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 53.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.60  
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=9) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 50.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 49.30 

 

รูปที่ 7-81 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 
 

  9. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 71.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.10  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=9) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 61.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.40  
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.80  
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=8) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.00  
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=10) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.80  
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=9) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.50 
  ปัญหา 
  - ส าหรับบางท้องถิ่น อาจจะรู้สกึว่าไกลตัว จงึไม่ค่อยให้ความส าคัญและไม่ได้ท าโครงการที่
สอดคล้องกับแผน ประกอบกับนักการเมืองมีอิทธิพลต่อการให้ความส าคัญมาก 
  ข้อเสนอแนะ 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทที่ปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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รูปที่ 7-82 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  

กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - สิ่งแวดล้อม มีความส าคัญมากส าหรับประเทศไทยในอนาคต อยากให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจริงจัง 
ในการเผยแพร่ความรู้ กฎระเบียบ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ดี เนื่องจากปัจจุบันมีการปล่อยมลพิษละเลยมาก อาทิ 
ขยะ ควรปลูกฝังคนตั้งแต่เยาวชน ชุมชน ฯลฯ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา มีการให้สัมปทานให้เอกชนท าลายไปมากแล้ว 
อาทิ จ.สระบุรี ภูเขาถูกสัมปทาน แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว ขณะนี้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี ภูเขาที่มี
ทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ก็เริ่มถูกท าลายไป หากไม่ มีการอนุรักษ์ไว้ ทิวทัศน์ที่สวยงามของ  
จ.กาญจนบุรี ก็คงจะไม่มีให้คนมาท่องเที่ยวแล้ว 
 - การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน โครงการที่คิดขึ้นมาไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของชาติได้  
ต่างคนต่างท า ท าไปแบบม้าล าปาง การบูรณาการไม่เกิดขึ้น ขาดการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง 
 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเป็นเรื่องส าคัญมาก เราจะท าอย่างไรให้คนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เพราะ
แผนงานยุทธศาสตร์ดีอยู่แล้ว แต่คนไม่ยอมท ามากกว่า 
 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1  ดังภาคผนวกที่ 10.9   

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.10 ภาคกลางตอนล่าง 2 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องฟังก์ชั่น ชัน้ 2 โรงแรม ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 77/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 128) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 55/71 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 72) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 
1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ า เพื่อเป็น
ฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว 
2. เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
4. สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และ
การค้าชายแดน 
5. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ
เพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
     การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) 
และแนวคิด เศรษฐกิจสร้ า งสรรค์  ( creative economy)  
อย่างยั่งยืน 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 72.03 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.97  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20 
  1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.50  
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.20 
  ปัญหา 
   - กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อาจจะไม่เอ้ืออ านวยในการด าเนนิโครงการ 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
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รูปที่ 7-83 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 81.07 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.93  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
  2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.40  
  2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00  
  2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.40 
  ปัญหา 
 - แผนสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานราชการเปน็ผู้ก าหนดและให้ภาคเีครือข่ายเอาไปปฏบิัติ ดังนั้น 
จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ซึ่งภาคเอกชนหรือบางคนก็ไม่สนใจ ยงัปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า ท าให้คุณภาพน้ าทรุดโทรม 
  ข้อเสนอแนะ 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-84 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 
 
 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว
ร้อยละ 80.47 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.53  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.40 
  3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 
  3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20 

 
รูปที่ 7-85 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 52.53 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.48  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 53.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.30 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 54.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 45.50 
  4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 53.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.30 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 55.60 และเห็นด้วย ร้อยละ 44.40 
  ปัญหา 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ  
   - ควรมีการโอน/จัดสรรงบประมาณในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   - การใช้งบประมาณในการท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนและเกิดประโยชน์ที่ครอบคลุมปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก โดยทุกภาคส่วนต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญดว้ย เพราะคนท างานก็อึดอัด คนได้รับผลกระทบก็ล าบาก 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-86 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
62.84 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.16  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 63.60 และเห็นด้วยร้อยละ 36.40  
  5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.10 
  5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.60  
  5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.70  
  5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.80 
  ปัญหา 
   - หน่วยงานภาครัฐต้องมาช่วยให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ด้วย 
  ข้อเสนอแนะ  
   - ควรจัดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการแผนฯ โดยให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง เช่น หน่วยงานท่องเที่ยว มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) ที่เกิดจากการท่องเที่ยว/ อปท.   
ทุกแห่ง ชุมชน เอกชน(โรงงาน) มีการจัดการแผนฯ อย่างต่อเนื่อง/ควรก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ที่ตรงกับหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานโดยตรงในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   - ควรมีการพัฒนาบุคลากรในการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น/จังหวัด  
   - ในการประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง จึงมีส่วนส าคัญมากในการที่จะท าให้ผลการประเมิน
ถูกต้อง จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ อปท. ซี่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยต้องให้หน่วยงานส่วนกลาง
หรือจังหวัด จัดอบรมและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กา รประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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รูปที่ 7-87 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุม่ภาคกลางตอนล่าง 2 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
60.13 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.87  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.80  
  6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 60.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.60  
  6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 55.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.20 
  ปัญหา 
   -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
   - แผนการติดตามประเมินผลจากส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค/ อปท. ควรมีความสอดคล้องกัน 

 

รูปที่ 7-88 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 68.85 และเห็นด้วย ร้อยละ 31.15  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 71.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 28.30  

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก
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  7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 66.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 34.00 
  ปัญหา 
   -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะ 
   - การป้องกันการเกิดผลกระทบและความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย ควรจะ
ก าหนดแผนในการป้องกันและควบคุมไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ก าหนดบทลงโทษให้หนักกว่าเดิม 

 
รูปที่ 7-89 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล : กลุม่ภาคกลางตอนล่าง 2 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 61.55  และเห็นด้วย ร้อยละ 38.45  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 63.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 36.50  
  8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=3) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 59.60 และเห็นด้วย ร้อยละ 40.40 

 

รูปที่ 7-90 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

31.15

68.85

28.30

71.70

34.00

66.00

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 59.34 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.66  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.30  
  9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 58.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.50  
  9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=4) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 60.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.20  
  9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 62.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.70  
  9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=2) 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 60.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.60 
  ปัญหา 
   --ท าอย่างไรให้คนในชุมชนมีจิตส านึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได้ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ จะมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้น าชุมชนด้วย 
   - ปัญหาของ อปท. ที่มีการท างานขึ้นอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่น ส่วนข้าราชการประจ าก็ได้แต่
การท างานธุรการไปประจ าวนัๆ เท่านั้น อยากให้แต่ละอปท. มาช่วยกันคิดบ้างต้องก าจัด คนชัว่ร้ายที่ท าลายธรรมชาติให้
หมดไป 
  ข้อเสนอแนะ 
   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-91 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :   

กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - ขอน าเสนอ Step การติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  1. แจ้ง Road Map (การตรวจติดตาม โดยแบ่งทีมติดตามเป็นรายภาค เหนือ/ใต้/อีสาน) 
  2. ด าเนินการตาม Road Map เข้าติดตามเชิงรุกทุกพื้นที่ 
  3. แจ้งปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ/ปัญหา ฯลฯ 
  4. ติดตามประเมินผลซ้ า สรุป น าเสนอให้ทราบอย่างเป็นรูปธรรม และวางแผนในปีถัดไป 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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 - ควรบูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด สู่หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด 
 - ในการท างาน ถ้าปฏิบัติตามนโยบายและแผนที่ก าหนด และท าไปตามแนวทางที่ก าหนดทุกอย่างไม่ใช่ เรื่อง
ยาก และต้องมีใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ท าในสิ่งที่ถูกต้อง และท างานอย่างกระตือรือร้น งานย่อมผ่านไปได้ด้วยดี และได้
งานตามที่แผน/ตามนโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน 
 - ควรจะเพิ่มประเด็นของหินที่มีการระเบิดหินซึ่งได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ 
 - อยากให้มีการแปรรูปขยะไปให้เกิดประโยชน์มากกว่าก าจัดไปเฉยๆ  
 - การขับเคลื่อนเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรให้ท้องถิ่นมาเป็นตั้งตนในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2  ดังภาคผนวกที่ 10.10   
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2.11 ภาคตะวันออก : ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุร ี
 
วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม : ห้องเกาะแก้ว ช้ัน 2 โรงแรมคลาสสิค คามโิอ ระยอง จังหวัดระยอง 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 106/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 176.7) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 72/95 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 75.8) 

วิสัยทัศน์ 
“ฐานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมสีเขียวช้ันน าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ าหนา่ยผลไม ้ประมง และปศสุัตว ์เพื่อการส่งออก แหล่ง
ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาต ิเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยง

กับประเทศเพื่อนบ้าน และประตสูู่เศรษฐกิจโลก” 
พันธกิจ 

- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
    ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวช้ันน าใน
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานมีความทันสมัย และเป็นสากลเพื่อให้เป็นฐานการผลิต
และจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
     พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 72.63 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.37 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.40 
   1.2) เอกภาพในการบังคับบัญชา 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 65.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.20 
  1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 

   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.50 

  ปัญหา 

   - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  ข้อเสนอแนะ 

   - การจัดการและการจัดท าแผนต่างๆ หน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
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รูปที่ 7-92 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน: กลุ่มภาคตะวันออก 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 72.53 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.47 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 65.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.20 
   2.2)การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.00 
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - บรรจุในแผน สผ.ผลักดนั ร่วมกับจังหวัดให้จังหวัดมีแผนอย่างจริงจัง 
    - การประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ควรจะบูรณาการให้ได้มากกว่านี้ 
    - ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องในแต่ละกระทรวง โดยประสานกับกระทรวงหลักๆ  
ในการน าสู่การปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง 
    - ควรให้มีคณะผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันก าหนด
ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าได้ 

 
รูปที่ 7-93 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน: กลุม่ภาคตะวันออก 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 82.87 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.13 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 86.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.90 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 86.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.90 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.60 
   ปัญหา 
    - ผู้บริหารของหน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญเทา่ที่ควรในการน าเสนอโครงการให้เป็นไปตาม
แผนจัดการฯ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ผู้บริหารต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศน าแผนตา่งๆ ทีไ่ด้จากการประชุมไปขบัเคลื่อนแผน
ในทางปฏิบัต ิ

 
รูปที่ 7-94 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน: กลุ่มภาคตะวันออก 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
62.28 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.73 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=2) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 59.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.80 
  4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=2) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.00 
  4.3) การจัดส านักงานและพื้นที่ใช้สอย (Missing=2) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.00 
  4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=2) 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 57.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.30 
  ปัญหา 
   - ขาดการสนับสนุนความพร้อมให้ท้องถิ่น เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะไม่ได้รับ 
การอนุมัติ 
 
 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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  ข้อเสนอแนะ  
   - ส าหรับงบประมาณ ในการจัดท าแผนควรร่วมมือให้ใช้ภาษีจูงใจ  
   - ควรบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใส 

 
รูปที่ 7-95 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ: กลุม่ภาคตะวันออก 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
69.86 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.14 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 53.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.50 
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.70 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.80 
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.80 
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.60 

 
รูปที่ 7-96 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุ่มภาคตะวันออก 

 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

60.23

39.78

59.20

40.80

62.00

38.00

62.00

38.00

57.70

42.30

ความพร้อมของงบประมาณ

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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30.14

46.50

53.50

80.30

19.70

78.90

21.10

73.20

26.80

70.40

29.60

ความพร้อมของบุคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
68.93 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.07  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=9) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.10 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=8) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.20 
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล(Missing=9) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.90 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติรายเดือนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    - ในระดับปฏิบัติการติดตามผล อาจส่งบุคลากรลงปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วย
แนะน าในการติดตามประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นจริง 

 
รูปที่ 7-97 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏิบัติงาน: กลุ่มภาคตะวันออก 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าวร้อยละ 58.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 41.10 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=8) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 56.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 43.10 
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=9) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 60.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 39.10 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - บทลงโทษต้องใชป้ฏิบัติอยา่งจริงจัง  
    - ควรปรับแก้กฎหมายและผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
    - การจ ากัดสิทธิส่วนบุคคลเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องใช้กฎหมาย เพื่อควบคุม  
การบริโภคผ่านทางมาตรการต่างๆ เช่นมาตรการทางภาษี 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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การติดตามผลการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-98 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวัล: กลุ่มภาคตะวันออก 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจยั
ดังกล่าวร้อยละ 52.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.00  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=10) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 54.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.00 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=11) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยเท่ากับไม่เห็นด้วยคือ ร้อยละ 50.00 และเห็นด้วย ร้อย
ละ 50.00 

 
รูปที่ 7-99 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏบิัติงาน: กลุ่มภาคตะวันออก 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=11) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 54.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.20 
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=11) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.10 
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=11) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.60 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

41.10

58.90

43.10

56.90

39.10

60.90

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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48.00

52.00

46.00

54.00

50.00

50.00

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=11) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.60 
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=12) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.00และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.00 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรให้หน่วยงานท้องถิ่นมีสว่นร่วมกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย  

 

รูปที่ 7-100 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี:  
กลุ่มภาคตะวันออก 

 
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 
 - แผนขาดการบูรณาการและการปลูกฝังที่เยาวชน  
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนสิ่งแวดล้อมภาคให้ไปสู่การปฏิบัติ โดยวางหลักเกณฑ์การท างานเป็น 1) เชิงรับ 
2) เชิงรุกคิดงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับงบประมาณ 3) ท างานเชิงบูรณาการตามแผนพัฒนาระดับประเทศ 
 - ต้องผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ โดยบูรณาการ ท้องถิ่นจะเขียนแผนต้องดูทิศทาง และต้องลงพื้นที่ 
สนับสนุนท้องถิ่น และต้องมีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 - จังหวัดระยองมีปัญหาคือการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะบ้านฉางเป็นระยะทางประมาณ 200-300 เมตร  
ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญมากกลับไม่ได้บรรจุอยู่ใน Road map อีกทั้งเรื่องคุณภาพอากาศที่เป็นปัญหาส าคัญเช่นกัน กรณี
เช่นนี้ควรพิจารณาว่าปัญหาใดของพื้นที่เป็นปัญหาส าคัญที่ควรน าไปจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 - สผ. ควรก าหนดแผนพร้อมรูปแบบแนวทางให้แต่ละจังหวัด เพราะการขอแผนแก้ปัญหาบางอย่างใช้ระยะ
เวลานาน 
 - หากมีแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จริง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะว่าระยองเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ และถ้าโรงงานน าไปปฏิบัติควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อมก็จะท าให้ระยองน่าอยู่ยิ่งมากกว่าเดิม  
 - ต้องให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง/เคร่งครัด 
 - ควรเสนอมาเป็นแผนผังและระบุว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมทุกด้านอย่างมากมาจากสาเหตุของโครงการ
และโรงงานบางขนาดที่ไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการด าเนินงานของเทศบาลนคร 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ

ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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 - ควรให้ทีมงานที่มีคุณภาพด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 - การส่งเสริมการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรไปในทิศทางเดียวกัน 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคตะวันออก ดังภาคผนวกที่ 10.11  
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2.12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : หนองบัวล าภู เลย หนองคาย อุดรธานี 
 
วันที่ประชุม : วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องทุ่งศรีเมอืง ช้ัน 1 โรงแรมเซนทารา คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวดัอุดรธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 70/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 116.67) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 45/75 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 60 ) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ าการลงทุนของ
ภาคเอกชน และ SMEs เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบ
กิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน  
มีการพัฒนาที่เช่ือมโยง จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็น
หลัก 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้ พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ  
มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวและฟื้นฟูอนุ รั กษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ ดี งาม  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพ
เกษตรกร เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์  เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการ
บริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 
4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและ
ความเช่ียวชาญ เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุน
การผลิตในภาคการเกษตร 
5. กระจายรายได้สู่ ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพึ่งพาตนเอง
ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น  
เพิ่มมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
สร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการ
อาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ท่ี
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
     ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
     เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรา้งมูลคา่เพิม่
เพื่อการแข่งขัน 



7-101 

ในพื้นที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและ
ภูมิภาคอื่น 
7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อยอดการผลิตและลดต้นทุนภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดจนน ามาใช้เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศน์พัฒนาสู่ เกษตรอินทรีย์ตลอดจนสามารถใช้
เทคโนโลยีและความทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
8. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์
ของป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจาก
สารพิษ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดังนี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 78.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.80 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.50 
   1.2) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 77.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.70  
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20 

 

รูปที่ 7-101 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน :  
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

78.20

21.80

79.50

20.50

77.30

22.70

77.80

22.20

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 



7-102 

  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 75.93 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.07 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.30  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.50 
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.40  
   ปัญหา 
    - การจัดท าโครงการประสบปัญหากลุ่มจังหวัด คือ ข้อตกลงในกลุ่มไม่เป็นเอกฉันท์ เพราะ 
บางเร่ืองไม่ใช่ตัวชี้วัดจึงไม่ต้องปฏิบัติ ควรก าหนดในการประชุมให้เป็นตัวชี้วัด 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรให้หน่วยหลักเสนอโครงการ หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุนและผลักดันให้เกิดใน  
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยก าหนดเป็นวาระจังหวัด มีเป้าหมายชัดเจน ในแผน 5 ปี 10 ปี 20 ปี จะต้องถูกระบุในแผน
ทุกปีคิดเป็นร้อยละเท่าไรให้ก าหนดแต่ละพื้นที่ 
    - ควรมีกรอบ/ขอบเขต/ภารกิจหลัก-รอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน (เนื่องจากมีหลายหน่วยงานท าร่วมกัน) 
    - ควรกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นตามภารกิจอย่างชัดเจน 

 
รูปที่ 7-102 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน:  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว
ร้อยละ 76.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.70  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.70 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.40 
 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ
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รูปที่ 7-103 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน:  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
53.33 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.68 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยเท่ากับไม่เห็นด้วย คือ ร้อยละ 50.00 เท่ากัน 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 52.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.70 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 55.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.40 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 60.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.00 
   ปัญหา 
    - ความไม่พร้อมของพื้นที่ เช่น การก าจัดขยะ แต่ติดขัดที่ต้องมีที่ดิน จึงไม่สามารถด าเนินการได้  
   ข้อเสนอแนะ 
    - กลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้ใช้งบด าเนินงาน (งบ Function) แต่ต้องท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ต้อง
พิจารณาภาพรวม พิจารณาจากกลุ่มตนเองเป็นหลัก และพิจารณาหาจังหวัดเพิ่มเติมให้ได้ 2 กลุ่มขึ้นไปจึงจะได้งบ
สนับสนุน อีกทั้งจะได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล 
    - การของบประมาณต้องประสานกับหน่วยงานผู้อนุมัติงบโดยตรง 
    - การเขียนแผนควรให้เป็นลักษณะบูรณาการ และครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน โดยสามารถใช้
ข้อมูลเดิมหรือต่อยอดได้ 
    - การพิจารณาโครงการให้มองภาพรวมโดยพิจารณาจากพื้นที่ไม่ใช่ขอบเขตรับผิดชอบของ
พื้นที่ กับจ านวนประชากรทั้งหมด และวิเคราะห์ SWOT จึงแบ่งพื้นที่เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร
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รูปที่ 7-104 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ: กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 72.54 
และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.46 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ไดแ้ก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 53.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.70 
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 86.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.60 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 84.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.90 
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.00  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.50 

 
รูปที่ 7-105 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏบิัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 
74.87 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.13 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=8) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.60   
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.60 

 
รูปที่ 7-106 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน: กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 58.75 และเห็นด้วย ร้อยละ 41.25 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 60.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 36.00 
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล(Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 57.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 42.50 
   ปัญหา 
    - ความไม่พร้อมของพื้นที่ เช่น การก าจัดขยะ แต่ติดขัดที่ต้องมีที่ดิน จึงไม่สามารถด าเนินการได้  
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรมีการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธภิาพ 
 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-107 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 47.45 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 52.55 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 53.80 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.20 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 51.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.70  
 

 
รูปที่ 7-108 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 68.62 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.38 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.50  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 67.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.30 
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   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 
   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60  
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 78.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.20 

 
รูปที่ 7-109 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี: 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 
  - อยากเห็นความจริงจังในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบนัมีปัญหาขยะ การแก้ปัญหาดงักล่าวต้อง
แก้ปัญหาอย่างยั่งยนื 
  - เนื่องจากได้รับงบประมาณมาจากส่วนกลาง จงึไม่ทราบวา่โครงการหรือกิจกรรมที่ท าอยู่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใดในแผน หรือกิจกรรมใดในแผน 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ดังภาคผนวกที่ 10.12 

 

 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : สกลนคร มุกดาหาร นครพนม  
 

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ ์2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องเปรมปรีดา ช้ัน 2 โรงแรมเดอร์มาเจสติก สกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 64/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 106.7) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 40/54 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 70.07) 

วิสัยทัศน์ 
“ส่งเสรมิการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” 

พันธกิจ 
“ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบ
บูรณาการ ในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การ
ลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่ม
จังหวัด” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     การพัฒนาการท่องเที่ยว  3 ธรรม  (ธรรมะ  ธรรมชาติ  
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     การส่งเสริม  พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่า เพิ่มทา ง
การเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 :  
     การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
     การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าวร้อย
ละ 69.17 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.83 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.50 
   1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.00 
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 65.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.00 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามแผนสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 
    - การเปลี่ยนแปลงให้งานด้านการจัดการขยะย้ายไปอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ท าให้เกิดช่วง
เปลี่ยนผา่นงาน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการส่งมอบงานและอาจจะกระทบกับขั้นตอนในการของบประมาณดว้ย 
    - ควรออกแบบในส่วนของระเบยีบให้สอดคล้องกับภารกิจ นโยบายประเทศ 
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รูปที่ 7-110 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน :   

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 70.63 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.37 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ(Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.00 
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.60 
   ปัญหา 
    - ขาดผู้รับผิดชอบตามแผนจดัการฯ ที่ชัดเจน Agenda ไม่ชัดเจน Function base บอกกว้างๆ 
เวลาไม่ได้ก าหนด ไม่ได้บังคับให้ท าแน่นอน 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรให้มีการประสานการด าเนินการในทุกระดับ ระดมความคิด วางแผนร่วมกัน 

 
รูปที่ 7-111 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน:  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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35.00

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 74.77 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.23 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.00 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.50 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 

 
รูปที่ 7-112 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน:  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 55.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.00 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 60.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.00 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยเท่ากับไม่เห็นด้วยคือ ร้อยละ 50.00 เท่ากัน 
   4.3) การจัดส านักงานและพื้นที่ใช้สอย  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 57.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.50 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 52.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.50 
   ปัญหา 
    - ส่วนใหญ่การของบประมาณของหน่วยงาน ที่จัดท าโครงการด้านสิ่งแวดล้อม มักจะถูกตัดไป
เนื่องจากยังเขียนไม่ชัดเจน 
   ข้อเสนอแนะ 
    - การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน 
จึงจะได้รับการพิจารณาในส่วนของความพร้อม ของหน่วยงานเอง 
    - ฐานข้อมูลของหน่วยงานใน ทส. ยังไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูล อปท./สถ. ซึ่งส่งผลให้ข้อมูล 
ที่ใช้ในการวางแผนด าเนินโครงการไม่ตรงกัน ย่อมท าให้เป็นปัญหาอุปสรรค ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบด้วย 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-113 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ: กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
    5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 66.92 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.28 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ(Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 59.00 และเห็นด้วยร้อยละ 41.00 
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.60 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.90 
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.70 

 
รูปที่ 7-114 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 

 

 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

66.92

33.28

41.00

59.00

74.40

26.60

71.80

28.20

71.10

28.90

76.30

23.70

ความพร้อมของบุคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 
63.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.10  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.10 
   6.3) การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 61.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.90 

 
รูปที่ 7-115 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 56.95 และเห็นด้วย ร้อยละ 42.65 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 61.10 และเห็นด้วย ร้อยละ 38.10 
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 52.80 และ เห็นด้วยร้อยละ 47.20  
  

 
รูปที่ 7-116 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล:                                     

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

63.90

36.10

66.70

33.30

63.90

36.10

61.10

38.90

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

42.65

56.95

38.10

61.10

47.20

52.80

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 52.15 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.85 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วย ร้อยละ 51.40 และเห็นด้วยร้อยละ 48.60 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยร้อยละ 52.90 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.10 

 

รูปที่ 7-117 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน : 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 74.84 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.16 ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 65.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.30 
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 74.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.70 
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 
   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.90 
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.90 
   ปัญหา 
    -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรจัดท า application ใน Smartphone  
    - ควรจัดให้มีช่องทางสายด่วน (รับ/ตอบ/แก้ปัญหา) 
 
 

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทที่ปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

47.85

52.15

48.60

51.40

47.10

52.90

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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รูปที่ 7-118 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 
 - ความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ า ต้องมองในมิติของปริมาณและคุณภาพอย่างเช่น คุณภาพน้ าในหนอง
หาน ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใช้ทั้งนั้น ย่อมมีผลต่อการประมง ปลาจะได้รับผลกระทบ คนก็จะได้รับผลกระทบตามไป
ด้วย ปลาหลายชนิด จะหายไปจากหนองหาน ผักตบชวาขึ้นเต็มไปหมดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทุกหน่วยก็ต้องร่วมมือกันใน
การประสานงานแก้ไขปัญหา ประกอบกับหนองหานเป็นพื้นที่อยู่ในจังหวัดที่ต่อเนื่องกัน จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร ต้องช่วยกันทั้งหมด เป็นภาพรวมของหนองหาน ควรจะต้องท า SEA หนองหาน เพื่อจัดท าแผนงานแบบบูรณา
การร่วมกัน จึงจะบรรลุผลส าเร็จ 
 - ควรให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน องค์กร ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 - ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด 
 - ควรจัดท าคู่มือฉบับประชาชน 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดังภาคผนวกที่ 10.13   

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

74.84

25.16

65.70

34.30

74.30

25.70

80.00

20.00

77.10

22.90

77.10

22.90

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือตอนกลาง : ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องประชาสโมสร 2 ช้ัน 2 โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์                         
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทั้งหมด : 70/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.57) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 44/62 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 70.97) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส ์สู่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง” 

พันธกิจ 
- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     การพัฒนาศักยภาพการผลติการเกษตรและอตุสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การ
บริการ และโลจิสติกส ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 :  
     การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดังนี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 76.53 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.47 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 83.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.70 
   1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.30  
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.40 
   ปัญหา 
    - การด าเนินงานตามแผนบางพื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้เนื่องจากข้อจ ากัดของพื้นที่ เช่น 
พื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตร 
    - เนื่องจากแผนยังไม่มีการน าไปปฏิบัติ จึงขอให้ สผ. จัดท า Road map ไปสู่ ทสจ. และ
ท้องถิ่นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
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รูปที่ 7-119 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 80.17 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.83  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.70  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.80  
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 81.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.00 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ปัจจุบันมีแผนหลายแผน ควรก าหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะแนวทาง/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
    - การถ่ายทอดแผนในจังหวัดมีหลายแผน หากไม่พิจารณาผลผลิตว่าคืออะไร หากด าเนินงานแล้ว 
ก็ไม่มีประโยชน์ 

 
รูปที่ 7-120 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

76.53

23.47

83.30

16.70

70.70

29.30

75.60

24.40

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00
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  3) ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว
ร้อยละ 86.17 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.83 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 90.20  และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.80 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน  (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.60 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.10 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติควร บรรจุยุทธศาสตร์ในการท าแผนต่างๆ
เสนอผู้บังคับบัญชา 
    - ผู้บริหารควรก าหนดมาเลยว่าจะพัฒนาส่วนใดของแผน 

 
รูปที่ 7-121 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
55.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.80 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.20 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คือ ร้อยละ 50.00 เท่ากัน 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=2)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 55.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.00 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1)    
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 61.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.00 
   ปัญหา 
    - ข้อจ ากัดในการท าแผน คือ ระยะเวลาและงบประมาณ เช่น กรณีมีหลายแผนงานที่จะต้อง
ด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน ก็จ าเป็นต้องของบประมาณจากส่วนกลาง 
 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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7-120 

  ข้อเสนอแนะ 
    - ควรเพิ่มบทบาทและงบประมาณให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคใช้ปฏิบัติงานได้เต็มที่ 
อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 7-122 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ: กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
76.62 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.38  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏิบัติงานต่อภารกิจ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 56.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.90 
   5.2) ทัศนคติและความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 85.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.60 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 88.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.90  
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 81.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.00  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.50 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรมีการสร้างความเข้าใจ ขั้นตอน ขบวนการของแผนให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรู้และเข้าใจ และปฏิบัติตามแผนเหมือนกัน 
 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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รูปที่ 7-123 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร: กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
71.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.90   ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.90 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.40  
   6.3) การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=8) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.40 
   ปัญหา 
    - การติดตามประเมินในส่วนหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ยังไม่มี อาจเกิด
จากเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน 
   ข้อเสนอแนะ 
    - การก าหนดแนวทางน าร่องในการติดตามแผน ควรท าหลังจาการขับเคลื่อนแผนทันทีจึงจะได้
ประโยชน์ 
    - การติดตามแผนต้องติดตามทั้งระบบ 

 
รูปที่ 7-124 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก
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  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 63.95 และเห็นด้วย ร้อยละ 36.05   ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วย ร้อยละ 65.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 34.30  
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วย ร้อยละ 62.20 และเห็นด้วย ร้อยละ 37.80 

 
รูปที่ 7-๑๒๕ ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล:  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 51.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.50  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=9) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย 51.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.50   
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=9) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 51.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.50   

 
รูปที่ 7-๑๒๖ ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างทีป่รึกษาในการปฏิบัติงาน:  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 66.98 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.02  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 56.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.20  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 64.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.10  
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 67.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.40  
   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 59.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.50 
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 86.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.90 

 
รูปที่ 7-๑๒๗ ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี : 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 
 - การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควรใช้วิธีธรรมชาติบ าบัด เช่น การจัดการขยะ 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังภาคผนวกที่ 10.๑๔    
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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2.15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
 

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องปทุมวัน ชัน้ 5 โรงแรมสุนีย์แกรนดโ์ฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 72/60คน (คิดเป็นร้อยละ 120) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 65/80 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ  81.25) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑไ์หม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการคา้ชายแดน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรม
อาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิง
คุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการ
ให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
   การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
   การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าวร้อย
ละ 72.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.10   ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.90 
   1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.20  
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.20 

 
รูปที่ 7-128 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 79.83 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.17  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.90  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.30  
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 90.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.30 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - การแปลงแผนไปปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะหน่วยงานมีเรื่องที่เกี่ยวข้องน้อย จึงอยากให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความส าคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 7-129 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว
ร้อยละ 88.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.70  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1)    
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 90.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.50 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.30 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 90.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.30 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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รูปที่ 7-130 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
55.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.20  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 58.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.90 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 55.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.20 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 51.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.80 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ    
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 58.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.90 
 

 
รูปที่ 7-131 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
65.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.90  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 62.80 และเห็นด้วย ร้อยละ 37.20 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.30 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.30  
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 65.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.90  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.20 
   ปัญหา 
    - ก าลังคนภาครัฐในภูมิภาคไม่เพียงพอ (จากผลของการปฏิรูประบบราชการในปี 2545)  
ถึงจะมีเครื่องมือด้าน IT มาเป็นตัวช่วยในการสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลดังกล่าว  ก็เป็นเรื่องยากที่จะ
ติดตามประเมินผลหน่วยงานต่างๆ ให้ทันกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันได้ 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ควรจัดฝึกอบรมท าความเข้าใจประเด็นที่ต้องมีการติดตามประเมินผล/ตัวชี้วัด/ระยะเวลา 
ในการประเมินที่ชัดเจน และมีรูปแบบการประเมินที่สะดวก (ออน์ไลน์) 
 

 
รูปที่ 7-132 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
77.57 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.43  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.50 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.10  
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.70 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

65.10

34.90
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62.80

76.70

23.30

83.70

16.30

65.10

34.90

62.80
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ความพร้อมของบุคลากร
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รูปที่ 7-133 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 50.65 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 49.35  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 52.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.40  
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 51.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.70   
   ปัญหา 
    -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั 

 
รูปที่ 7-134 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกลา่ว 
ร้อยละ 54.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.50  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 56.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.60 
 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

77.57

22.43

79.50

20.50

76.90

23.10

76.30

23.70

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

50.65

49.35

52.60

47.40

48.70

51.30

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 52.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.40 

 
รูปที่ 7-135 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 77.44 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.56  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20 
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.50  
   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 76.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.10  
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 87.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.80 

 
รูปที่ 7-136 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :   

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

54.50

45.50

56.40

43.60

52.60

47.40

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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20.00

40.00
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80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

77.44

22.56

71.80

28.20

71.80

28.20

79.50

20.50

76.90

23.10

87.20

12.80

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - ในเมื่อมีการปฏิบัติและประเมินผลอย่างจริงจัง โดยมีแบบแผน มีตัวชี้วัด และเมื่อรายงานผลส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติ
ได้ตามแผน ตามตัวชี้วัดทุกครั้งทุกปี แต่ท าไมสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้น ปัญหาก็ยังเหมือนเดิม  
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัดเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ แผนงาน/
โครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด และแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการ ที่มีปัญหาอุปสรรค-ไม่สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
 - หน่วยงานรัฐควรให้ข้อมูลเท็จจริง และต้องมีความเชี่ยวชาญช านาญการ เช่น เรื่องน้ าเสียจากโรงงานมีเกิดขึ้น
จริงแน่นอน แต่การชี้แจงควรบอกว่าน้ าเสียดังกล่าวผ่านการบ าบัดและมีมาตรฐานที่เก่ียวข้องควบคุมอยู่แล้วด้วย 
 - ทส. ควรวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ด้วยว่าสามารถด าเนินการตาม
แผนจัดการฯ ได้หรือไม่ 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ดังภาคผนวกที่ 10.15   
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2.16 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
 

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องสุรนารี บี ชั้น G โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จงัหวัดนครราชสีมา 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 98/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 163) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 58/81 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 72) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑไ์หม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการคา้ชายแดน” 

พันธกิจ 
๑. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๒. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริม
การตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมความเข็มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด่านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อ
เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และ
ประมงด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 :  
     สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเช่ือมโยง
ธุรกิจการค้าการลงทนุสู่สากล 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าวร้อย
ละ 74.53 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.47   ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.30 
   1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 71.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.10  
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 81.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.00 
   ปัญหา 
    - หน่วยงานท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ  
    - ขาดโครงสร้างที่จะมารองรับการปฏิบัติงานตามแผนจัดการฯ 
   ข้อเสนอแนะ 
    - กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อาจจะไม่เอ้ืออ านวยในการด าเนนิโครงการ 
    - สผ.ควรเป็นหน่วยงานผู้รับผดิชอบการด าเนนิงาน/จดัสรรงบประมาณของ อปท. แต่ต้องรอ
ไปอีกระยะหนึ่ง ต้องรอความพร้อมก่อน 
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รูปที่ 7-137 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าวร้อยละ 73.57 และไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 26.43  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 72.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.60  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 70.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.30  
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.40 

 
รูปที่ 7-138 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว
ร้อยละ 77.07 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.93  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.30 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=2)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.90 
   ปัญหา 
    - ผู้บริหารไม่ได้ให้ความสนบัสนนุเต็มที่ ท าให้ผู้ปฏบิัติงานขาดก าลังใจในการท างาน (ความอึด
อัดของท้องถิ่น) 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-139 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน :   

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามไม่เห็นด้วยต่อปัจจัยดังกลา่วร้อย
ละ 55.93 และเห็นด้วย ร้อยละ 44.08  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 51.80 และเห็นด้วย ร้อยละ 48.20 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 61.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 38.60 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=1)   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 56.10 และเห็นด้วย ร้อยละ 43.90 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1)   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 54.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 45.60 
   ปัญหา 
    - การของบประมาณก่อสร้างบอ่ก าจัดขยะ ท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการจัดท า
เอกสาร หลักฐานและวิธีการด าเนินงาน ขอเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนจังหวัด ท าให้ผลการด าเนนิงานตามแผน
จัดการฯ ล่าช้าตามไปด้วย 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ท าอย่างไรให้ส านักงบประมาณมีแนวทาง/มาตรการที่ชัดเจนและง่ายต่อการที่ อปท. ปฏิบัติงาน 
    - ท้องถิ่นสามารถของบโดยตรงได้ โดยเปน็งบอุดหนุน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-140 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว รอ้ยละ 
59.16 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.84  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 70.20 และเห็นด้วยร้อยละ 29.80  
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.60 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 71.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.10  
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 61.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.60  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.70 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 7-141 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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ความพร้อมของงบประมาณ

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
65.43 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.57  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.00  
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.50  
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.20 

 
รูปที่ 7-142 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 70.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 29.60  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 66.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 33.30  
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 74.10 และเห็นด้วย ร้อยละ 25.90 
   ปัญหา 
    - ความยุ่งยากซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ให้การยอมรับเป็นจ านวนมาก 
   ข้อเสนอแนะ 
    - การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรมีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่
ปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จ 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-143 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปจัจัย
ดังกล่าวร้อยละ 60.20 และเห็นด้วย ร้อยละ 39.80  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 61.10 และเห็นด้วย ร้อยละ 38.90 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 59.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 40.70 

 
รูปที่ 7-144 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน :  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 

  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 69.68 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.32  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=3) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 63.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.40  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.50  
 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

29.60

70.40

33.30

66.70

25.90

74.10

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

39.80

60.20

38.90

61.10

40.70

59.30

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=3) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.10  
   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=3) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 70.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.10  
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=3) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 74.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.50 

 
รูปที่ 7-145 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :   

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - ควรมีการบูรณาการจัดท าแผนกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ดังภาคผนวกที่ 10.16   
 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

69.68

30.32

63.60

36.40

68.50

31.50

70.90

29.10

70.90

29.10

74.50

25.50

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.17 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : สุราษฎร์ธาน ีชุมพร นครศรีธรรมราช 
 

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 ชั้น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 87/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 145) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 48/87 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 55.12) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกสท์ี่สมบูรณ์ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึง
การปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวท่ี
หลากหลาย การบริหารจัดการ   และสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด  
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ 
เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม 
และสภาพสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
หลัก (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเด่นในพ้ืนท่ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
     พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ 
และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ 
เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
     การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 80.17 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.83 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.10 
   1.2) เอกภาพในการบังคับบัญชา  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.10 
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.30 
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รูปที ่7-146 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 87.87 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.13  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 87.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.00 
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 87.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.80 
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 89.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.60 

  
รูปที่ 7-147 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว 
ร้อยละ 85.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.40  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 87.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.80 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.00 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.40 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

80.17

19.83

80.90

19.10

80.90

19.10

78.70

21.30

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

87.87

12.13
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87.20

12.80

89.40

10.60

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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   ปัญหา 
    - การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนั้นๆ ว่ามี
ความสนใจในการพัฒนาจังหวัดในด้านใด 
   ข้อเสนอแนะ  
    - การวางแผนยุทธศาสตร์ ขึ้นกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นอย่างนี้
อยู่ตามสภาพความเป็นจริง คงต้องอาศัยแรงกดดันจากภาคประชาสังคมในการผลักดันโครงการที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จริงๆ 

 
รูปที่ 7-148 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุม่ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว  
ร้อยละ 68.98 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.03 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 72.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.70 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 66.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.30 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 73.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.10 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=1)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 63.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.00 
   ปัญหา 
    - ความไม่ชดัเจนของลักษณะโครงการในการเขียนแผนของบประมาณ 
    - การเขียนของบประมาณยงัไมต่รงจุด ท าให้ถูกตัดงบประมาณ 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ในการเขียนแผนของงบประมาณ ส่วนใหญ่แผนที่มีลักษณะการด าเนินงานเล็กๆ เช่น  
การสร้างจิตส านึกให้คนในพื้นที่ การจัดการขยะ น้ าเสีย จะโดนผลักให้น าไปของบประมาณจากท้องถิ่น โดยไม่จ าเป็นที่
จะต้องของบประมาณจาก สผ. แต่การเบิกจ่ายของท้องถิ่นนั้นไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในส่วนของเงินในส่วนนี้ได้ จึงเกิด
เป็นช่องว่างของการเขียนแผนของบประมาณ 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-149 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
80.22 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.78  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 62.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.80 
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 87.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.00 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 88.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 11.10  
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.40  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.60 
   ปัญหา 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ส่วนกลางต้องลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านนโยบายกับท้องถิ่น 
 

  
รูปที่ 7-150 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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63.00
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ความพร้อมของงบประมาณ

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
74.97 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.03  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 83.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 16.30 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.60  
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 73.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.20 

 
รูปที่ 7-151 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 54.65 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.35  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 53.50 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.50  
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 62.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.20 
   ปัญหา 
    -ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ความอ่อนแอของกฎหมาย ควรมีบทลงโทษทีช่ัดเจนและเข็มแข็งมากกว่านี้ เชน่ พรบ. รักษา
ความสะอาด ควรก าหนดให้ท้องถิ่นสามารถเก็บค่าจัดการขยะ 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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การติดตามผลการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-152 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 52.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.60  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยเทา่กับไม่เห็นด้วย คือ ร้อยละ 50.00 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.20 

 

รูปที่ 7-153 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 
  9. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 73.96 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.04  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 67.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.60  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 72.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 27.90  
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 79.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.90  
 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.20  
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=4) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 81.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.60 
   ปัญหา 
    -ผู้น าท้องถิ่นกลัวเสียงคา่นิยม จงึไม่กล้าจดัการปัญหาดา้นขยะอย่างเด็ดขาด 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

  
รูปที่ 7-154 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :  

กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - จะท าอย่างไรที่จะท าให้แผนจัดการฯ เข้าไปรวมกับแบบของยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดได้ 
 - อยากให้ สผ. เป็นหน่วยงานกลาง เป็นเวทีในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายแผนสู่ระดับท้องถิ่น 
 - ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ทาง สผ. หรือส่วนกลาง ควรจะลงพื้นที่ประชุมหารือกับทางท้องถิ่น ก่อนที่จะมี
การก าหนดยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ภายใต้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 -ควรมีการท างานร่วมกับภาคเอกชนในการท า CSR บางครั้งกิจกรรมบางอย่างภาครัฐไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ อาจของบประมาณความร่วมมือจากภาคเอกชน ซึ่งสามารถท างานร่วมกันได้ 
 - ควรให้สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้บ่มเพาะเยาวชนของประเทศ ด าเนินโครงการในการส่งเสริมจิตส านึก 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น จึงจะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้นที่เยาวชนก่อน 
 - อยากให้ สผ. เป็นเวทีเชื่อมโยงกลาง เพื่อให้เกิดการสอดรับกับฟังก์ชั่นของส่วนกลาง จึงจะท าให้การขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการหนึ่งโครงการจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของจังหวัดนั้นๆ แต่ใน
ขณะเดียวกัน โครงการก็จะเป็นไปตามแผน/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงหรือประเทศ 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ดังภาคผนวกที่ 10.17   
 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.1๘ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน : กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง 
 

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องฮอร์นบิล แกรนบอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมดีวานา่พลาซ่ากระบี่อ่าวนาง จงัหวัดกระบี่ 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 76/60 คน (คิดเป็นร้อยละ 126.67) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 45/76 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 59.21) 

วิสัยทัศน์ 
“การท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเขม้แข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้
กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้
จากการท่องเที่ยว   
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการ
ท่องเที่ยวและเกษตร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้
สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของ
อันดามัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
     การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 
  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว 
ร้อยละ 76.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.40 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 82.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.80 
   1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.20  
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20 
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รูปที่ 7-155 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 78.37 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.63  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.20  
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.70 

 
รูปที่ 7-156 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว 
ร้อยละ 81.03 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.97  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.80 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 81.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.20 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน (Missing=2)  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 79.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.90 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)
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77.80

22.20

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  
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รูปที่ 7-157 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุม่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
57.78 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 42.23  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 64.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.60 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 51.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.90 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 60.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.00 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ    
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 55.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.40 
   ปัญหา 
    - การของบประมาณจาก สผ. ค่อนข้างยุ่งยาก จึงไปของบประมาณจากส่วนอ่ืนที่ของ่ายกว่า
แทน ถึงแม้ว่าจะได้งบประมาณที่น้อยกว่า 
    - ปัจจุบันยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการขยะ ต้องของบประมาณจากส่วนอ่ืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
    - การใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง 
   ข้อเสนอแนะ  
    - การจัดท าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการรายงานผล จะช่วยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
ในการน าไปของบประมาณได้อย่างชัดเจน 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-158 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
69.84 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.16  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 53.30 และเห็นด้วย ร้อยละ 46.70 
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 82.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.80 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00  
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 76.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.30  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.40 
   ปัญหา 
    - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจการจัดท าแผนจัดการฯ 
    - อปท./ทสจ. ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการของบประมาณจาก 
สผ. จึงเสนอให้ สผ. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าในการเขียนขอโครงการ เพราะเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ 
    - ขาดความชัดเจนของเงื่อนไขในการเขียนของบประมาณ ท าให้ของบประมาณไม่ผ่าน 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 
 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การจัดส านักงานและพื้นท่ี

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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รูปที่ 7-159 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน 

 
  6) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
64.03 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.97  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.60 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 60.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.50  
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 63.20 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.80 

 

รูปที่ 7-160 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยเท่ากับไม่เห็นด้วยต่อ
ปัจจัยดังกล่าว คือ ร้อยละ 50  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยเทา่กับไม่เห็นด้วย คือ ร้อยละ 50 
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยเทา่กับไม่เห็นด้วย คือ ร้อยละ 50 

ความพร้อมของบุคลากร
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน

ทัศนคติและความมุ่งมั่น
ความเข้าใจในภารกิจ

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ
การพัฒนาบุคคลากร
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

69.84

30.16

46.70

53.30

82.20

17.80

80.00

20.00

76.70

23.30

63.60

36.40

ความพร้อมของบุคลากร

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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68.40

31.60

60.50

39.50

63.20

36.80

การติดตามผลการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-161 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยั
ดังกล่าว ร้อยละ 51.35 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 48.65  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 52.60 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.40 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 55.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 44.70 

 
รูปที่ 7-162 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

 
  9.) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 66.84 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.16  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 53.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.20  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 71.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.20  
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 65.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.20  
 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

ก าหนดมาตรการลงโทษ

แรงจูงใจจากการให้รางวัล
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)
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50.00
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50.00

50.00

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล

การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน  

การก ากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา

ความส าคัญต่อผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา
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เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%)

51.35

48.65

47.40

52.60

55.30

44.70

การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน  
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   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 68.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.60  
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 74.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.60 

 
รูปที่ 7-163 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :   

กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - ในการจัดท าแผนของกลุ่มจังหวัด ควรมีการเชิญ ทสจ.ของจังหวัดในกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนของ
กลุ่มจังหวัดด้วย โดยกลุ่มจังหวัดเหล่านี้มีวิกฤตอะไรบ้างที่มีปัญหาเดียวกัน จะมีการจัดการในลักษณะของกลุ่มจังหวัด
อย่างไร แล้วเขียนเสนอผ่านส านักงานกลุ่มจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทย ฉะนั้น สผ. เราก็จะมีการปรับการเขียนแผนให้
เข้ากับ 18 กลุ่มจังหวัดของมหาดไทย ในการเขียนแผนจัดการฯ  
 - ผู้ก่อมลพิษควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องการจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะ
ของกากอุตสาหกรรม  
 - ควรมีการจัดเก็บภาษีในการบ าบัดน้ าเสียให้กับทางเทศบาล 
 - ในการท า new product เราสามารถขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในการขอค าแนะน าในการจัดการ
ของเสียที่เกิดขึ้น โดยของบประมาณเพิ่มได้จากแผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวงทรัพยากรฯ และกองทุนสิ่งแวดล้อม 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ดังภาคผนวกที่ 10.18   
 

 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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2.19 ภาคใต้ชายแดน : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา พัทลุง* 

 
วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 
สถานที่จัดประชุม  : ห้องสุคนธา ชัน้ 6 โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม/จ านวนผู้ที่เชิญประชุมทัง้หมด : 99/60 คน (คิดเป็นร้อยละ  165 ) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด : 62/99 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ  62.63 ) 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองยางพารา การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : 
     ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
     ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ และวางระบบป้องกันสาธารณภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
     พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานได้ ดงันี้ 

  1) ด้านลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าวร้อย
ละ 75.17 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.70 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   1.1) การจัดหน่วยงานเฉพาะทีร่ับผิดชอบ   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.80 
   1.2) เอกภาพในการบังคบับัญชา (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 80.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.70  
   1.3) กฎระเบียบของหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 69.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.60 
   ปัญหา 
    - โครงสร้างของส านักงาน ที่ยงัไม่มีนักวิชาการสิ่งแวดล้อม มีแตน่ักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งควร
จะมีการปรับโครงสร้างให้มีส านกัสิ่งแวดล้อมแยกออกมาโดยตรง 
    - ปัญหาการแบ่งส่วนการท างานที่ไม่ตรงสายงาน การขับเคลื่อนแผนจึงยากแก่การขับเคลื่อน
แผนนโยบาย 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ควรมีการปรับโครงสร้างของ อบต. เนื่องจากยังขาดกลุ่มงานในหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะดา้น
ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
 
 
 
หมายเหตุ : *การจัดประชุมคร้ังนี้ไดน้ ากลุ่มเปา้หมายจังหวัดพทัลุง (กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย) เข้าร่วมด้วย 
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รูปที่ 7-164 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 
  2) ด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 73.53 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.47  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1) การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 78.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 21.30  
   2.2) การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 66.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 33.90  
   2.3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.20 

 
รูปที่ 7-165 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 
  3) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจยัดังกล่าว
ร้อยละ 76.87 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.13  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1) วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.60 
   3.2) การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน   
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.20 
   3.3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงาน    
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 77.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 22.60 

ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน 

การจัดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ

เอกภาพในการบังคับบัญชา

กฎระเบียบของหน่วยงาน
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การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ

การถ่ายทอดแผนงานและเป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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7-159 

   ปัญหา 
    - การก าหนดแผนงานขึน้อยู่กับความสนใจของผูบ้ริหารในขณะนั้นวา่จะสนับสนนุในดา้นใด 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-166 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการสนับสนนุจากผู้บริหารหน่วยงาน : กลุม่ภาคใต้ชายแดน 

 
  4) ด้านความพร้อมของงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
52.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.10  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   4.1) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 54.10 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.90 
   4.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือของหน่วยงาน (Missing=3) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 50.80 และเห็นด้วย ร้อยละ 49.20 
   4.3) การจัดส านักงานและพืน้ที่ใช้สอย (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 53.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.70 
   4.4) ความพร้อมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 55.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.00 
   ปัญหา 
    - ปัญหาระยะเวลาที่เร่งรีบในการเขียนของบประมาณ 
    - มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถดึงงบประมาณที่มีออกมาใช้ได้ ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการใช้งบใน  
การจัดจ้างอย่างเปล่าประโยชน์ 
    - การก้าวหน้าของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยังไม่เป็นไปตามที่เขียนแผนของบประมาณไว้ 
    - แม้ว่าจะได้งบประมาณที่จัดสรรให้มา แต่ไม่มีศักยภาพในการด าเนินการ 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ควรมีงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัในด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ควรมีการเตรียมความพร้อมเขียนงบประมาณก่อนที่จะถึงปีงบประมาณนั้นๆ 
    - นอกจากการของบประมาณด าเนินการแล้ว ควรมีการให้งบประมาณด้านการบ ารุงรักษาด้วย 

การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และความรู้ของผู้บริหาร

การให้ความส าคัญของผู้บริหาร

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7-167 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 
  5) ด้านความพร้อมของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว ร้อยละ 
63.42 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.58  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   5.1) จ านวนผู้ปฏบิัติงานต่อภารกิจ (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 65.00 และเห็นด้วย ร้อยละ 35.00   
   5.2) ทัศนคติและความมุง่มั่นของผู้ปฏิบัติงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 
   5.3) ความเข้าใจในภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย (Missing=1) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 73.80 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.20  
   5.4) ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏบิัติงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 68.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 31.70  
   5.5) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Missing=2) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 60.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.00 
   ปัญหา 
    - เจ้าหน้าที่ในพืน้ที่ขาดความช านาญ 
    - ขาดบุคลากร 
    - การย้ายงานของบุคลากร 
   ข้อเสนอแนะ  
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-168 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความพร้อมของบุคลากร : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

ความพร้อมของงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
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  6) ด้านการติดตามผลการปฏบิัติงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดงักล่าว ร้อยละ 
67.27 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.73  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตวัชี้วัด ได้แก ่ 
   6.1) การควบคุมดูแลและประเมินผลภายในหน่วยงาน (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 67.90 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.10 
   6.2) การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 69.60 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.40  
   6.3) การปรับปรุงการปฏบิัติงานภายหลังการประเมินผล (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 64.30 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.70 
   ปัญหา 
    - การเข้าถึงของข้อมูล ท าให้ยากต่อการติดตามแผนนโยบายให้ตรงกับกระทรวง 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7-169 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการติดตามผลการปฏบิัติงาน : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 
  7) ด้านการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 56.75 และเห็นด้วย ร้อยละ 43.25  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1) การก าหนดมาตรการลงโทษ (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 57.10 และเห็นด้วย ร้อยละ 42.90 
   7.2) การสร้างแรงจูงใจจากการให้รางวัล (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 56.40 และเห็นด้วย ร้อยละ 43.60 
 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมและประเมินผล

การติดตามผลจากหน่วยงานภายนอก
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รูปที่ 7-170 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 
  8) ด้านการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่เห็นด้วยต่อปัจจัย
ดังกล่าว ร้อยละ 58.15 และเห็นด้วย ร้อยละ 41.85  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   8.1) การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ปรึกษา (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 63.60 และเห็นด้วย ร้อยละ 36.40 
   8.2) การให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัททีป่รึกษา (Missing=7) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไมเ่ห็นด้วย ร้อยละ 52.70 และเห็นด้วย ร้อยละ 47.30 

 
รูปที่ 7-171 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการจัดจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน : กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 
  9) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าวร้อยละ 74.96 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 25.04  ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่
   9.1) อิทธิพลของฝ่ายการเมือง (Missing=6) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 62.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50  
   9.2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 73.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 26.30  
   9.3) อิทธิพลของชุมชน องค์กรอิสระ หรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 75.40 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.60  
 

การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
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   9.4) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 80.70 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.30  
   9.5) ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ (Missing=5) 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ร้อยละ 82.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.50 

 
รูปที่ 7-172 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี :   

กลุ่มภาคใต้ชายแดน 

 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564  
 - ขาดการสร้างจิตส านึก จึงควรเริ่มจากการบูรณาการไปที่เยาวชนเป็นอันดับแรก  
 - แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฉบับล่าสุด เราจะยึดแผนชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์รายสาขา นโยบายรัฐบาล  และปัญหาเชิงพื้นที่ต่างๆ แต่เราไม่ได้น าแผนจัดการฯ 60 -64 เป็น 
ตัวตั้ง เราจะยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นหลัก เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวของแต่ละรอบ
แผน โดยแผนกลุ่มจังหวัดจะเป็น 4 รอบปี คือ 61-64 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็น 5 รอบปี คือ 60-64 และ
แผนของท้องถิ่น จะเป็น 3 รอบปี 

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
กลุ่มภาคใต้ชายแดน  ดังภาคผนวกที่ 10.19   
 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ผลจากฝ่ายการเมือง

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ผลจากชุมชนในสังคม

วัฒนธรรมในพื้นท่ีโครงการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
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จากข้อมูลผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,156 คนตามที่กล่าวในข้างต้น สรุปได้ว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยที่ท าให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
ดังนี้ 1) การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน 2) การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 3) ลักษณะโครงสร้างของ
หน่วยงาน  4) การติดตามผลการปฏิบัติงาน  5) สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
6) ความพร้อมของบุคลากร  7) ความพร้อมของงบประมาณ  ๘) การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน และ  
9) การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล ตามล าดับ ดังรูปที่ 7-173   

 

รูปที่ 7-173  ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ท าให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติตาม 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 : ภาพรวมของกลุม่ตัวอย่างท้ังหมด 

 
หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานในส่วนกลางจ านวน 86 คน และส่วนภูมิภาค

จ านวน 1,070 คน พบว่ามีความแตกต่างของการจัดล าดับความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยที่ท าให้เกิดความร่วมมือของ
หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ดังตารางที่ 7-1  และรูปที่ 7-174  

* รายละเอียดของการค านวณผลข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการติดตามประเมนิผลของหน่วยงานในการปฏบิัตติามแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2560–2564: 
ส่วนภูมิภาค  ดังภาคผนวกที่ 10.20 และภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังภาคผนวกที่ 10.21 
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี

เห็นด้วย (%)
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ตารางที่ 7-1 การเปรียบเทียบล าดับความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยที่ท าให้เกดิความร่วมมือของหน่วยงาน  ในการปฏิบัติ          
                 ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64   

ล าดับ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

1 การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน          (79.70%) การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน           (81.07%) 

2 ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน                     (78.97%) การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน     (78.07%) 

3 การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน                (78.87%) ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน                (74.73%) 

4 การติดตามผลการปฏิบตัิงาน                        (75.63%) การติดตามผลการปฏิบตัิงาน                    (70.53%) 

5 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลย ี                                            (73.04%) 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลย ี                                   (70.26%) 

6 ความพร้อมของบุคลากร                             (72.52%) ความพร้อมของบุคลากร                         (69.48%) 

7 การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน       (70.95%) ความพร้อมของงบประมาณ                     (56.43%) 

8 ความพร้อมของงบประมาณ                          (65.98%) การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน    (50.65%) 

9 การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล            (33.75%) การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล        (41.15%) 

 

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดล าดับร้อยละของความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64  ซึ่งมีค่าล าดับที่ตรงกัน ยกเว้น  
3 ล าดับแรก แต่การจัดล าดับมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างไม่มากนักและยังจัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนภูมิภาคมีการจัดล าดับที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คือ 1) การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน  
2) การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน และ 3) ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน ซึ่งมีความส าคัญที่ควรปรับปรุง
แก้ไขปัญหาและด าเนินการตามข้อเสนอแนะของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าไปปรับปรุงกลไกการติดตามประเมินผล
ของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 และกระบวนการขับเคลื่อนแผน
จัดการฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไปในอนาคต 
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รูปที่ 7-174  การเปรียบเทียบล าดับความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยท่ีท าให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตาม 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 
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สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค
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บทที่ 8 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ  
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บทที่ 8 
 

 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนข้ันตอนที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน 
เพื่อวัดผลการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและวิสัยทัศนพันธกิจที่แผนจัดการฯ กําหนดไว ซึ่งจะทําใหทราบผลและ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน หลังจากที่แตละหนวยงานไดดําเนินการตามแผนจัดการฯ แลว วาจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ทําใหทราบถึงปญหาในการนํา 
แผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนในการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ใหสามารถทําไดตรงตามเปาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมากข้ึน  
ซึ่งสามารถนําไปใชในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับตอไป เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  นอกจากนั้น การติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการฯ ยังทําใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคประชาชนไดรับทราบขอมูล ขอเท็จจริง เก่ียวกับปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน และการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลจาก
หนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ตั้งแตระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปน
กลไกสําคัญที่จะผลักดันใหมีการนํานโยบายและมาตรการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไปปฏิบัติจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว   

 
  

๑. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ 
    คุณภาพสิ่งแวดลอม   
 

 1.1 ปจจัยดานลักษณะโครงสรางของหนวยงานและปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน เพื่อการ
บริหารจัดการของหนวยงาน ควรดําเนินการ ดังนี ้

๑) ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ หรือกําหนดใหหนวยงานมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการ
นําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลตามที่แผนจัดการฯ กําหนด ทั้งในหนวยงานราชการสวนกลาง และ
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ตั้งแตระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน เพื่อติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ใหชัดเจน  
ซ่ึงหนวยงานดังกลาวจะไดมีการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณเพื่อดําเนินการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ 
ที่ไดรับดังกลาว นอกจากนี้ ควรมีสายบังคับบัญชาที่ข้ึนตอผูบริหารโดยตรง เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) ควรทบทวนและปรับปรุงสาระสําคัญของแผนจัดการฯ ใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบัน รวมทั้งยุทธศาสตรระดับชาติ ยุทธศาสตรของกระทรวง/กรมตางๆ ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนพิจารณานโยบายดาน
สิ่งแวดลอมในระดับสากล รวมทั้งพันธกรณีระหวางประเทศที่สําคัญที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามและใหความรวมมือดวย 

๓) ควรจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และ
ระดับกรม โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวน สามารถเขามามีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในข้ันตอนการจัดทํา 
แผนจัดการฯ ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อใหยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ 
ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน และมีการแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณและสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจริง  นอกจากนั้น ยังชวยใหหนวยงานที่เก่ียวของเขาใจที่มาของแผนจัดการฯ ตลอดจนทราบ
บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ตองดําเนินการ ซึ่งจะทําใหแผนจัดการฯ เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน 
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๔) การจัดทําแผนจัดการฯ ควรกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งสามารถสะทอนถึง
ผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ไดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ มีวิธีการจัดเก็บขอมูล 
ที่สอดคลองกัน และสามารถติดตามประเมินผลไดงายข้ึน โดยแบงระดับชั้นของขอมูลตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และศักยภาพในการดําเนินงานของ
หนวยงาน  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางแผนของหนวยงานตางๆ กับแผนจัดการฯ  
เพื่อการประสานความรวมมือในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

๕) ควรกําหนดบทบาทและหนาที่ของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนที่ตองรับผิดชอบการ
ดําเนินการตามแผนจัดการฯ ในแตละยุทธศาสตร และมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยพิจารณาถึงความสอดคลอง
และเหมาะสมตอภารกิจงานของหนวยงาน  เพื่อใหการดําเนินงานมีความครบถวนและตอเนื่องตามแผนจัดการฯ ที่ 
กําหนดไว รวมทั้งบทบาทและระดับการดําเนินการของสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินในลักษณะของ Area-based ให
ชัดเจน เพื่อใหมีการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

๖) การสรางกลไกในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งตองอาศัยหนวยงานในระดับ
ภูมิภาคและระดับจังหวัด เปนหนวยงานประสานและขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชน เพื่อใหแผนจัดการฯ มีความเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติในแตละพื้นที่มากยิ่งข้ึน โดยการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาในแตละพื้นที่ที่มีสภาพปญหาที่แตกตางกัน  

๗) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และทําใหการติดตาม
ประเมินผลสามารถดําเนินการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๘) ควรพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ใหงายตอการนําไปปฏิบัติ   
โดยกําหนดรูปแบบของเอกสารและวิธีการวิเคราะหขอมูลในการติดตามประเมินผลที่สามารถเขาใจไดงาย เนื้อหากระชับ 
และมีคําอธิบายวิธีการรายงานผลประกอบ พรอมทั้งยกตัวอยางขอมูลที่ตองติดตามประเมินผลใหชัดเจน โดยจัดทําคูมือ
เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามแผนจัดการฯ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ินให 
บูรณาการเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๙) ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติภารกิจในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ ในลักษณะเครือขาย
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในแตละระดับและชุมชนที่มีพื้นที่รับผิดชอบตอเนื่องกัน  ทําใหมีเครือขายสนับสนุน 
ในการทํางานที่เขมแข็ง และสามารถรวมคิดและรวมจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ควรมีการจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเปนประจํา เพื่อการรับรูขอมูลระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและภาคีเครือขายอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําแผนของ
ทองถ่ินที่มีความสอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริงของประชากรในพื้นที่ อันจะนําไปสูการดําเนินมาตรการ
แกไขปญหาอยางเหมาะสม 

๑๐) ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติภารกิจในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ ในลักษณะเครือขาย
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในแตละระดับและชุมชนที่มีพื้นที่รับผิดชอบตอเนื่องกัน ซึ่งจะทําใหเกิดเครือขายการ
ทํางานที่เขมแข็ง และสามารถรวมคิดและรวมจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการ
จัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเปนประจํา เพื่อการรับรูขอมูลระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคีเครือขายอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําแผนของทองถ่ิน 
ที่มีความสอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริงของประชากรในพื้นที่ตามทิศทางของแผนจัดการฯ อันจะนําไปสู
การดําเนินมาตรการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

๑๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีแผนงานเพื่อการขับเคลื่อน 
ในชวงเวลาที่เหลือของแผนจัดการฯ อีก ๒ ป ใหชัดเจนข้ึน ไดแก การจัดประชุมหนวยงานที่ตองนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ 
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หรือผูที่ยังไมไดรายงานผลขอมูล การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตางๆ การสัมภาษณ 
เชิงลึกกับหนวยงานนั้นๆ เปนตน ซึ่งจะทําใหทราบวาตองปรับปรุงกลไกที่จะขับเคลื่อนตอไปอยางไรในระยะสิ้นสุดแผน 
เพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ใหมีคุณคามากยิ่งข้ึน           

๑๒) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล  โดยมีผูแทนจากหนวยงานและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ อาทิ ผูแทนจากสวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของ 
นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสถาบันการศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาค
ประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดตั้งคณะทํางานยอย เพื่อรวบรวมขอมูลที่จะใช 
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ และจัดทํารายงานความกาวหนา 
ผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบเปนประจําทุกๆ ป  
 

1.2 ปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน เพื่อใหเกิดการสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน ซึ่งตอง 
มีวิสัยทัศนและใหความสําคัญตอการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติในทุกระดับ อันจะสงผลไปยังการสรางแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
ตอเจาหนาที่ระดับปฏิบัติในการยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และทําใหหนวยงานดังกลาวสามารถปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
ไดบรรลุผลสําเร็จ ควรดําเนินการ ดังนี้   

๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรประสานงานไปยังหนวยงานระดับ
กระทรวงที่เก่ียวของตามแผนจัดการฯ  เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน ตั้งแตระดับกระทรวง เพื่อให
ผูบริหารไดรับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการฯ และผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสู
หนวยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางแผนของหนวยงาน
กับแผนจัดการฯ ที่เกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 

๒) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมดําเนินงานระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ประสานงานในการแปลงนโยบาย แผน และแนวทางการปฏิบัติดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสู
การปฏิบัติ ประกอบดวย หนวยงานราชการสวนกลาง และหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ ทั้งนี้ จะทําใหเกิดแนวทางในการบูรณาการดานการพัฒนา
ระบบบริหารราชการของประเทศ การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๓) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องใหแกผูบริหารในทองถ่ิน เพื่อสรางความตระหนักและกระตุนใหผูนําทองถ่ินไดเห็นความสําคัญของปญหา
สิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนบุคคลสําคัญในการผลักดันใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ประสบความสําเร็จ 

4) ควรใหมีคณะทํางานผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณดานสิ่งแวดลอมรวมกัน กําหนดตัวชี้วัด 
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตามไดของหนวยงานนั้นๆ 

5) แตละหนวยงานควรจัดเตรียมแผนงานไวลวงหนาเพื่อลดกระบวนงานเรงรีบ จัดทํายุทธศาสตรใหเปนไป
ตามเปาหมายแผน 20 ป 

 
1.3 ปจจัยดานความพรอมของงบประมาณ เพื่อใหเกิดการสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานสามารถนํานโยบายไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรดําเนินการ ดังนี้   
๑) ควรกําหนดนโยบายใหหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ  

ตองมีการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดในแผนจัดการฯ โดยประสานกับสํานัก
งบประมาณ ตองใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานดังกลาว
สามารถปฏิบัติตามแผนจัดการฯ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ไดอยางเหมาะสม โดยนําเสนอ
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ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ เพื่อสํานักงบประมาณจะไดจัดลําดับความสําคัญในการสนับสนุน
งบประมาณใหแตละหนวยงานนําไปใชในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ตอไปอยางเปนระบบ พรอมทั้งเตรียมความพรอม
ของงบประมาณเพื่อรองรับการศึกษาโครงการ โดยใหจังหวัดหรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดเปนตัวชี้วัด 

๒) ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ  
อยางเพียงพอและตอเนื่อง ซึ่งตองมีเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม และมีมาตรฐานในการทํางานดานสิ่งแวดลอม
ของแตละหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน เนื่องจากหนวยงานดังกลาว สวนใหญยังขาด 
ความพรอมในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งไดรับงบประมาณที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานเปนจํานวน
มาก พรอมทั้งตองพิจารณาความคุมคาในการใชงบประมาณนั้น 

 
1.4 ปจจัยดานความพรอมของบุคลากร  เพื่อใหเกิดการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ  

ควรดําเนินการ ดังนี้ 
1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรประชาสัมพันธเผยแพรสาระสําคัญ

ของแผนจัดการฯ และทําความเขาใจถึงความสําคัญของการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 
ที่มีการดําเนินงานเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งชี้แจงให
หนวยงานที่เก่ียวของทราบบทบาทและความรับผิดชอบของตนในการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ไดแก การประชุมเพื่อ
เผยแพรแผนจัดการฯ และชี้แจงแนวทางในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ 
เปนตน โดยตองดําเนินการใหครอบคลุม ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานในทุกภาคสวน
สามารถนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติไดมากยิ่งข้ึน 

๒) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวของ โดยกําหนดใหมีการฝกอบรมและการจัด
สัมมนาใหความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูเปนประจํา เพื่อสรางองคความรูเก่ียวกับแผนจัดการฯ  
ทั้งในดานเคร่ืองมือทางเทคนิคที่ทันสมัยที่ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งองคความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชประโยชนจากฐานขอมูลตางๆ  ตลอดจนข้ันตอนและวิธีการในการติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ โดยถายทอดองคความรูใหกับผูรับผิดชอบในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหเจาหนาที่เหลานั้นมีความเขาใจ
ในกระบวนการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยสามารถจัดทําแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับแผนจัดการฯ ได 
และติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ตามเปาหมายที่กําหนดไดสําเร็จ และสามารถนําผลการติดตามประเมินผลดังกลาวไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนจัดการฯ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓) การสรางจิตสํานึกใหเจาหนาที่ของหนวยงานไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ และสรางกระบวนการเรียนรูของกลุมเจาหนาที่ในทุกระดับ 
เพื่อทําใหเกิดความมุงมั่นรวมใจกันและประสานงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันได  

4) ควรตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนเพื่อใหแผนไดถูกนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง 
5) บุคคลหรือองคกร โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองเตรียมความพรอมของขอมูล เนื่องจาก

การประเมินตองใชขอมูลตั้งแตอดีตจนปจจุบันเพื่อคาดการณในอนาคต โดยใหหนวยงานอบรมเผยแพรการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลใหเปนทิศทางเดียวกัน 

 
1.5 ปจจัยดานการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ควรดําเนินการ ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการถายทอด

ความรับผิดชอบผลผลิตและตัวชี้วัดในแตละดานใหมีความชัดเจน ทั้งเปาหมาย คุณลักษณะของขอมูลตัวชี้วัด ทิศทางการ
ติดตามประเมินผล และหนวยงานรับผิดชอบ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ตองชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของเก่ียวกับการดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนจัดการฯ เพื่อใหหนวยงาน
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พัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการควบคูกับการบริหารงานแบบบูรณาการระหวาง
หนวยงานได และควรมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ในการดําเนินการรวมกับทุกภาคสวนภายใน
หนวยงานที่เก่ียวของ 

๒) ควรมีระบบการสอบทานการรายงานผลของหนวยงานวา เปนขอมูลที่ครบถวน  ถูกตอง สอดคลองตาม
เกณฑการวัดผลการดําเนินการตัวชี้วัดและเปาหมายของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว และแจงผลให
หนวยงานดังกลาวทราบกอน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ใหถูกตองและสามารถนําไปเผยแพรตอไปได 

๓) หนวยงานที่ตองปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ควรสรางกลไกหรือวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของแตละแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบใหชัดเจน ซึ่งสามารถกําหนดเปนตัวชี้วัด
ของการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมข้ึนจากภาระงานที่ทําอยูในปจจุบัน เพื่อผลักดันให
หนวยงานสามารถปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดผลสําเร็จ 

๔) ควรสรางเคร่ืองมือที่สามารถชวยสนับสนุนการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ ไดแก คูมือในการปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ของหนวยงาน ทั้งใน
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน เปนตน ทั้งนี้ หากแผนงาน/โครงการของหนวยงานสามารถปฏิบัติตามแผนจัดการฯ และ
สงรายงานการติดตามประเมินผลไดสําเร็จตามหลักเกณฑที่กําหนด ควรใหโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงานและ
ผลตอบแทนที่เปนรูปธรรม ไดแก การเลื่อนตําแหนง การเพิ่มเงินเดือน การมอบเงินโบนัสพิเศษ เปนตน เนื่องจากสามารถ
สรางผลงานดังกลาวใหแกหนวยงานได ซึ่งถือวาเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอีกดวย 
 ๕) ควรพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการ
หรือคณะทาํงานติดตามประเมินผลในแผนทุกระดับ ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของรวมกับทองถ่ินและภาคประชาชน เพื่อ
ทําหนาที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ อยางตอเนื่อง โดยเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางทองถ่ิน และบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก ผูแทนจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลัก จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลรวมกันโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 ๖) ควรประชาสัมพันธขอมูลแผนจัดการฯ ใหสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบความกาวหนา 
ในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ที่สามารถตอบสนองการแกไขปญหาและสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดีข้ึน เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานติดตามและประเมินผลแผนจัดการฯ อยางตอเนื่อง โดยนําไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานและบรรจุเปนแนวทางการปฏิบัติในแผนงานของหนวยงานได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานมีเปาหมาย 
ที่สอดคลองกับแผนจัดการฯ ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
1.6 ปจจัยดานการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล เพื่อเปนการเสริมแรงทางลบในการควบคุมหรือทางบวก 

ในการผลักดันใหหนวยงานนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติไดบรรลุผลสําเร็จ ควรดําเนินการ ดังนี้           
  ๑) ควรปรับปรุงการบังคับใชแผนจัดการฯ โดยกําหนดใหหนวยงานที่เก่ียวของตองนํายุทธศาสตร แผนงาน 
และแนวทางการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีมาตรการจูงใจใหมีการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ โดยกําหนดใหแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการตอง
สอดคลองกับแผนจัดการฯ เพื่อรับการจัดลําดับความสําคัญในลําดับตนๆ ของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือนํามา 
ใชในการของบประมาณรวม เพื่อใหมีการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
    ๒) สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ กําหนดใหเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ตั้งแต
ระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการผลักดันจากผูบริหารทุกระดับในการสราง
แรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ระดับปฏิบัติใหตั้งใจดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ดวยความเต็มใจ และมีผลตอบแทนที่สอดคลอง
กับความพึงพอใจของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ จะทําใหหนวยงานใหความสําคัญกับแผนจัดการฯ และเกิดการกระตุน 
เพื่อสรางแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามแผนจัดการฯ มากข้ึน และสรางความนาเชื่อถือในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ 
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ใหกับหนวยงาน เชน การมอบรางวัลใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมตามแผนไดดี ในเวที
ขับเคลื่อนแผนที่ สผ. ลงไปดําเนินการขับเคลื่อน 
 ๓) ควรกําหนดใหการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถายโอนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัด
และปจจัยหลักสําคัญอันหนึ่งที่มีผลโดยตรงกับความกาวหนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเปนเกณฑในการ
พิจารณาในการยกระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีผลโดยตรงกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย ไดแก ใชเปนตัวชี้วัด
การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน การข้ึนเงินเดือน การไดรับเงินตอบแทนพิเศษ เปนตน 
         ๔) ในอนาคตอาจตองกําหนดบทลงโทษแกหนวยงาน หากมิไดนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติตามที่กําหนด และ
รายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงาน ในการนี้ บทลงโทษอาจจะกําหนดไวมากนอยแตกตางกัน ไดแก การปรับลด
งบประมาณในการขออนุมัติโครงการประจําปงบประมาณ การปรับลดเงินรางวัลประจําปของหนวยงานทั้งในระดับ
ผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งข้ึนอยูกับนโยบายของภาครัฐในการใหความสําคัญตอประเด็นดังกลาว 

๕) ควรเรงรัดปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบัน และออกกฎหมายใหมที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. .. . 
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ...  เปนตน  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พรอมทั้ง สงเสริมกฎหมายที่สรางแรงจูงใจ เชน การเก็บภาษีกาวหนา ฯลฯ 

 
1.7 ปจจัยดานการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาที่เขามารวมในการ

ดําเนินงานหรือรับผิดชอบดําเนินงานแทน และเปนการเพิ่มศักยภาพและสรางความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
ใหแกหนวยงาน หนวยงานดังกลาวจึงตองคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมกับ
โครงการที่หนวยงานรับผิดชอบ  ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการควบคุม ดูแลผลงานของบริษัทที่ปรึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย โดยการจัดจางสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการตามแผนจัดการฯ รวมทั้งใหคําแนะนําในการแกไขปญหาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนหนวยงานใหประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 
1.8 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการสราง

จิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกเจาหนาที่ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ควร
ดําเนินการ ดังนี้   

๑) การประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระยะ ๕ ป รัฐบาลจําเปนที่จะตองมีการผลักดันใหสามารถแปลงแผนและนําไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยบรรจุไวในนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อใหสวนราชการทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน สามารถนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
และการสนับสนุนงบประมาณของสวนราชการ ในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ 
งบพัฒนาจังหวัดและงบทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 

๒) นโยบายของรัฐบาลตองการใหรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง 
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน นโยบายตามหลักการระวังไวกอน ผูกอมลพิษตองเปนผูจาย และหลัก 
ธรรมาภิบาล รวมกับศาสตรพระราชา และกําหนดใหชัดเจน ดังนั้น ตองสงเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนแผนกลยุทธในระดับพื้นที่ 
เพื่อใหเปนกลไกที่มีผลบังคับใชในการเชื่อมตอและถายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานระดับชาติไปสู
ระดับทองถ่ิน และเพื่อผลักดันใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนเอกภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน หรือการประยุกตใชนวัตกรรมไทยแลนด 4.0 
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๓) การสรางความเขาใจแกหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง ในการประสานงานระหวาง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับหนวยงานรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในแผนจัดการ 
การประชาสัมพันธถึงความสําคัญของแผนจัดการฯ การแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ การจัดประชุมวิชาการ
ประจําปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญใหเปนวาระแหงชาติ และการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ เพื่อใหเกิดการประสานและบูรณาการการทํางานรวมกันจากทุกภาคสวน
ภายใตขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกลไกและทุนทางสังคม
ที่ภาคผูประกอบการมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) การผลักดันใหเกิด
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) สําหรับโครงการ
ขนาดใหญและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนรูปธรรม เพื่อแสดงถึง
เจตนารมณในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของหนวยงานดังกลาวใหเปนรูปธรรม หากหนวยงานดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาว จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน และมีความเปนมาตรฐานสากลเชนเดียวกับภาคธุรกิจเอกชน
และองคกรชั้นนําอ่ืนๆ ทั่วโลก รวมทั้งยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของผูนําของหนวยงานที่กาวไกลอีกดวย 

๕) การสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
หนวยงานเจาของโครงการเปนผูริเร่ิมและใหความรูตั้งแตข้ันพื้นฐานแกประชาชนในรูปแบบกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความ
รวมมือกับหนวยงานในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยสามารถอยูรวมกันไดดวยความไววางใจกันและรวมกัน
แกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึน เชน การรณรงคปลูกปาชายเลน การจัดคายเยาวชนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดเก็บแยกขยะ 
ใหถูกประเภท การประหยัดพลังงานไฟฟา ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะเปนสวนสําคัญตอการสรางภาพลักษณที่ดีของ
หนวยงาน ทั้งในแงของการใหความรูแกประชาชนเปนจํานวนมาก และการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังเปนการสรางความเชื่อมั่นระหวางองคกรและประชาชนในการ
อยูรวมกันในสังคมอีกดวย พรอมทั้งดําเนินการรวมกับสถาบันศึกษาอยางตอเนื่อง 

๖) การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณภัยอุบัติใหม ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพดานความปลอดภัยทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม เปนตน ซึ่งจําเปนจะตอง
เรงติดตั้งและพัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ตลอดจนการสรางเครือขายระบบเตือนภัยและเฝาระวังในพื้นที่เสี่ยง
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในการประสานและอํานวยการปองกันอุบัติภัยที่เกิดข้ึน
ในกรณีเรงดวนฉับพลันในพื้นที่ และความพรอมในการแกไขปญหาและการตอรองสิทธิประโยชนจากการใชประโยชน 
ฐานทรัพยากรของประเทศ 

๗) การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในดานตางๆ ภายในประเทศและระหวางประเทศ
สมาชิก เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและสามารถรองรับความตองการของประชาชนในดานสังคมและเศรษฐกิจ 

๘) สนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลและการเชื่อมโยงของฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน โดยเปนระบบที่เขาถึงไดงายและใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก
รวดเร็วในทุกระดับ รวมถึงกําหนดเจาภาพหลักเพื่อรับผิดชอบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยเปนปจจุบันและตอเนื่อง เพื่อให
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเปนระบบที่มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนและ
กําหนดนโยบาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกตองและบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน  

9) กลุมจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวและธรรมชาติอันควรอนุรักษ สามารถสรางวัฒนธรรมธรรมชาติได หรือ
นําภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหตางชาติและชุมชนในพื้นที่ศึกษาแบบอยาง กลาวคือ การสราง
วัฒนธรรมที่ดีในแหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยว และผูที่เก่ียวของมีสํานึกรักษสิ่งแวดลอมที่ปฏิบัติกันจนเปนวัฒนธรรม
กอใหเกิดความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว 
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10) ควรมีการประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรวิธีการดูแลสิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของพื้นที่นั้นๆ และสถาบัน
ศึกษาที่เปนแบบอยางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี เชน มหาวิทยาลัยแมโจนําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไปใชและดําเนินงานรวมกับชุมชน และสรางความตระหนักใหบุคคลตางๆ อาจเปนการสื่อสารผานเครือขาย ทสม. หรือ
ศูนยการเรียนรูตางๆ หรือ ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ดําเนินการจัดการขยะภายในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
เปนตน 
  

๒. ขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ 
    คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 

จากการวิเคราะหขอมูลผลการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ผานมา ในสวนของขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบใหบรรลุผล
ตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด และ/หรือสนับสนุนใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติรายยุทธศาสตรที่หนวยงานรับผิดชอบ รวมทั้งขอคิดเห็นอ่ืนๆ ถึงความเหมาะสมและสอดคลอง หรือการขัดตอ
กฎระเบียบ หรืออํานาจหนาที่ของหนวยงาน ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาว 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดข้ึน เพื่อปองกันหรือแกไขปญหาไดอยางถูกตองตรง
ประเด็น และมีผลตอการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ใหมีสัมฤทธิ์ผลมากข้ึน สรุปในภาพรวมได ดังนี้ 

 
2.1 ขอเสนอแนะในการกําหนดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม    

๑) ควรทบทวนเก่ียวกับขอบเขต เปาหมาย แนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ โดยกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เก่ียวของตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหชัดเจน รวมทั้งใหความสําคัญกับ
งานบูรณาการเชิงพื้นที่และการขยายผลการดําเนินงานระหวางหนวยงานสวนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถ่ิน  

๒) ควรมีหนวยงานเจาภาพหลักในการคัดกรองและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งกําหนดพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน โดยเฉพาะการแกไขปญหาเรงดวนในพื้นที่วิกฤต เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงานหลักและหนวยงานที่เก่ียวของใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน และลดความ
ซ้ําซอนโดยมุงไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และสามารถเชื่อมโยง
ไปสูเปาประสงคไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 2.2 ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

๑) ควรใหความสําคัญกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการกําหนดใหเปนยุทธศาสตรของชาติ  
ซึ่งเปนนโยบายและแผนที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งใหความสําคัญในการผลักดันการนํา
แผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในทุกภาคสวน 

๒) ควรกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบภายใตตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ ในแตละยุทธศาสตรใหชัดเจน โดยมีหนวยงานหลักทําหนาที่เปนหนวยงานประสานระหวางหนวยงาน 
ซึ่งสามารถบูรณาการแผนงาน และการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกัน 
รวมทั้งการเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามภารกิจและความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการขับเคลื่อน
แผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

๓)  ควรดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธแผนจัดการฯ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเปาหมายของ 
แผนจัดการฯ ตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในชุมชน  รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ 
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อยางตอเนื่องในระดับตางๆ  โดยใชวิธกีารสื่อสาร ชองทางการสื่อสาร และสถานที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธที่เพิ่มข้ึน
ในวงกวาง (mass media) ในสังคมออนไลน (social media) ที่มีรูปแบบหลากหลายข้ึน ไดแก  เว็บไซต  โปรแกรม
ประยุกต (application : Facebook, LINE) รวมทั้งปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส  โรงภาพยนตร  สื่อสิ่งพิมพตางๆ รายการ
ทางโทรทัศนและวิทยุ เปนตน 

 ๔) ควรสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจากทุกภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
องคกรอิสระ และภาคประชาชนในชุมชนใหครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทั้งหมด  เพื่อเสริมสรางภาคีเครือขายใหมีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

๕) ควรจัดสรรงบประมาณใหมีความสอดคลองตอการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหแตละภาคสวนที่เก่ียวของอยางเพียงพอและมีความตอเนื่อง โดยกําหนดใหเปนตัวชี้วัดดานงบประมาณที่สามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๖) ควรใหการสนับสนุนดานวิชาการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและองคความรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหแกบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับภารกิจของ 
แตละหนวยงาน  เชน การจัดทําคูมือการจัดอบรม/สัมมนา การประชุมชี้แจง การสนับสนุนขอมูลที่วิชาการจากหนวยงาน
ภายนอก ฯลฯ 

๗) ควรจัดทําระบบฐานขอมูลในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 
ใหเปนมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน และบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของใหมีฐานขอมูลเดียวกัน โดยมีความถูกตอง
และเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ รวมกับการใชนวัตกรรม 4.0 โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเปดชองทางการรับฟงปญหา
และขอเสนอแนะจากหนวยงานที่รับผดิชอบ ซึ่งสามารถสะทอนถึงความเหมาะสมในการกําหนดตัวชี้วัด แผนงาน แนวทาง 
การปฏิบัตติามยุทธศาสตรของแผนจัดการฯ เพื่อนําไปปรับปรุงแผนจัดการฯ ใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติไดอยาง
แทจริง  

๘) ควรบังคับใชกฎ ระเบียบ และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เพื่อควบคุมใหมีการกํากับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวมทั้งพัฒนากฎ ระเบียบ และ
กฎหมายดังกลาวใหมีความทันสมัยเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึน เพื่อรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางสอดคลองกัน 

๙) ควรผลักดันใหมีกลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการมลพิษทางน้ํา เชน หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(Polluter Pays Principle : PPP) เพื่อใหเกิดความตระหนักตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
กลไกในการจัดการมลพิษที่ยั่งยืน เชน การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ํา กฎระเบียบการอนุญาตระบายมลพิษ (Permit 
System)  เปนตน 

๑๐) ควรสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการศึกษาวิจัยหรือ
โครงการที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทยใหมากยิ่งข้ึน  และรวบรวมองคความรูเผยแพรผานระบบออนไลนตางๆ เชน เว็บไซต 
อุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อใหเกิดการเขาถึงไดในวงกวาง และสรางสังคมของการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป 
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2.3 ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  เนื่องจากบริบทของสถานการณโลก
และปจจัยภายในประเทศ มีความสําคัญตอสถานการณสิ่งแวดลอมที่จําเปนตองปรับยุทธศาสตรชาติใหสอดคลอง และตอง
มีการติดตามประเมินผลใหทันตอสถานการณโลก และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเร็ว พรอมทั้งตอบสนองเปาหมาย
ของชาติใหได ดังนี้ 

๑) ควรมีแผนงานและรูปแบบการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการในแตละปอยางตอเนื่อง 
โดยมีการกําหนดระยะเวลาใหสามารถประเมินผลขอมูล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดอยางแมนยําและนาเชื่อถือ 
เพื่อใชในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงานใหตรงตามเปาหมายของแผนจัดการฯ ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

๒) ควรสรางกลไกในการติดตามประเมินผลที่ใชกระบวนการมีสวนรวมและการใชประโยชนขอมูลรวมกัน 
โดยการตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ภายใตคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และ 
มีการติดตามประเมินผลโดยหนวยงานภายนอก ซึ่งจะทําใหการติดตามประเมินผลมีมาตรฐาน ความนาเชื่อถือและไดรับ
การยอมรับจากสาธารณชนมากยิ่งข้ึน   

๓) ควรมีการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนจดัการฯ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา 
เพื่อมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลการติดตามประเมินผล และขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปใชในการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในฉบับตอไป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเสริมสรางภาคีเครือขาย 
ในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

๔) ควรนําผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และการปรับปรุงแกไขนโยบายและแผนงานที่เก่ียวของ  
เผยแพรและประชาสัมพันธใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของและภาคประชาชนไดรับทราบเปนประจํา โดยเปดชองทาง
ใหสามารถเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต 
 
 
๓. การสรางภาคีเครือขายการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม             

ปจจุบันการทํางานของภาครัฐในมิติตางๆ ของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จําเปนตองสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานใหแกประชาชน เพื่อเปนกลไกสรางแรงจูงใจการดําเนินงานตามนโยบายที่ภาครัฐกําหนด ทั้งนี้ ในการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ก็ตองมีจุดหมายรวมกันโดยมองไปที่
ผลประโยชนประเทศชาติเปนสําคัญ รวมกันแกไขปญหาแบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมภิบาล มีหลักนิติธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได ซึ่งตองอาศัยกลไกความรวมมือจากภาคีเครือขาย โดยมีการรับรูขอมูลขาวสารของทุกภาคสวน และเขามา 
มีสวนรวมตั้งแตการกําหนดนโยบายและแผน การขับเคลื่อนแผน และการติดตามประเมินผลแผน เพื่อใหนโยบายและแผน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบรรลุผลสําเร็จ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอมไดพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยสรางภาคีเครือขายการทํางานระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ จากการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนจัดการฯ  
ทั้งในสวนที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลเพื่อรายงานผลตัวชี้วัด และหนวยงานที่สนับสนุนในการดําเนินงานตาม
แนวทางการปฏิบัติในแตละยุทธศาสตรตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ซึ่งมีทั้งหนวยงานในสวนกลาง  
สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสถาบันการศึกษา องคกรพัฒนา
เอกชน และภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติในชวงเวลาที่ผานมา  
ซึ่งประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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3.1 การจัดสัมมนา เร่ือง “ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” เมื่อวันศุกรที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.30-๑4.0๐ น. ณ หองแกรนดฮอลล 1 ชั้น 1 ตึกแกรนดคอรทยาท โรงแรมรามาการเดนส 
วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมผีูแทนจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเขารวมการสัมมนาดังกลาว ไดแก ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 25๐ คน โดยมีรายละเอียด 
ดังภาคผนวกที่ 11.1 และ 11.2   

 
 

วิทยากรการเสริมสรางภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
นายสุโข อุบลทิพย รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ รักษาการผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย   
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

นางจงโปรด คชภูมิ ผูอํานวยการฝายพฒันาความยัง่ยืนองคกร บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
นางสาวสลวย เทียมสระคู ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 

 
 

 

การจัดสัมมนาเร่ือง “ ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ” มีวัตถุประสงค
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการติดตามประเมินผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน 
รายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 รวมทัง้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟง
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบและ
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
โดยเฉพาะการจัดเวทีเสวนากลุม เร่ือง “การดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะในการ
ติดตามแผนจัดการฯ ของภาคีเครือขายที่เก่ียวของ” นั้น ตองการใหภาคีเครือขายจากภาคสวนตางๆ ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และขอเสนอแนะที่ไดมาจากการดําเนินงานของแตละหนวยงาน ในการปฏิบัติ
ภารกิจที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ  ทั้งงานที่รับผิดชอบโดยตรง งานสนับสนุน และงานที่เก่ียวของกับ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากขอมูลจากผูแทนหนวยงานระดับนโยบายในการบริหารหนวยงานยอมสงผลไปยัง 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับปฏิบัตงิาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
จัดการฯ และผลักดันใหเกิดความรวมมือในการรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานภายใตแผนจัดการฯ ไดแก มุมมอง
ขององคกรพัฒนาเอกชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ บทบาทขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการองคความรูและสรางเครือขายนักวิชาการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาธุรกิจพลังงานอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม และ 
การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติของหนวยงานสวนภูมิภาคและจังหวัด เปนตน   
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ในการนี้ จะเห็นไดวา สาระสําคัญของขอมูลบทบาทและภารกิจจากหนวยงานที่เก่ียวของกับ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งประสบการณในการบริหารงานองคกร ตลอดจนทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมลงไปในโครงการ/กิจกรรมของ
หนวยงาน  การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของหนวยงานไปสูการปฏิบัติ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานและการติดตามประเมนิผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของหนวยงาน และขอเสนอแนะในการพัฒนากลไก
การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับจากการสัมมนาดังกลาว  ทําใหภาคีเครือขายที่เก่ียวของ  
ทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน มีความรูความเขาใจและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถเชื่อมโยงผลการดําเนินงานของหนวยงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสามารถติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรกับเปาหมายของ
แผนจัดการฯ ไดอยางสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเกิดการประสานความรวมมือของภาคีเครือขาย ทั้งใน
การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ของหนวยงาน
ตางๆ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   
 

3.2 ฐานขอมูลภาคีเครือขายการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   
ในที่นี่ คําวา “เครือขาย” หมายถึง กลุมคนหรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง

กันหรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสรางที่กลุมคนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ 
ตอกัน สําหรับกลุมเปาหมายในการสรางเครือขายเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  ไดแก  ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน ประชาคมทองถ่ิน เครือขายอนุรักษ ภาคเอกชน นักวิชาการ 
องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยในกระบวนการสรางเครือขายใหเกิดข้ึน หนวยงานรับผิดชอบ
จะตองมีการดําเนินงานเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจรวมกัน สรางการติดตอสื่อสารระหวางกัน สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดวยความสมัครใจ  และสานความสัมพันธระหวาง
กลุมเปาหมายใหแนนแฟน ดวยการทํากิจกรรมรวมกันเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอมไดจัดทําฐานขอมูลเครือขายในการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ  ซึ่งประกอบดวย ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติและเจาหนาที่ระดับบริหาร  
ชื่อหนวยงาน เบอรโทรศัพท-โทรสาร และที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email address)  เพื่อใชประโยชนในการติดตอ
ประสานงานและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ  นอกจากนี้ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ยังสามารถใชเครือขายที่สรางข้ึนเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพนัธ
แผนจัดการฯ ผานกลุมภาคีเครือขายดังกลาว ซึ่งจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนจัดการฯ ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการสรางภาคีเครือขายเพิ่มข้ึนตอไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังภาคผนวกที่ 12.1 ถึง 12.19 

 
3.3  Facebook fanpage “Enviplanmonitor” ภาคีเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   

สืบเนื่องจากระบบราชการไทย ๔.๐ ซึ่งประเทศไทยกําลังมุงไปสูไทยแลนด ๔.๐ มีการกําหนด
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ป โดยภาครัฐตองปรับตัวใหสามารถอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม
ยุคดิจิทัล (Digitalization) ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไมสามารถคาดการณได จึงตองมุงเนนความคลองตัว
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda – Based) และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู Government 4.0 

วาจะทําอยางไรใหภาครัฐขับเคลื่อน IT เพื่อพลิกโฉมทุกสวนของภาครัฐอยางเปนองครวม (Holistic Transformation)  
ซึ่งตางจากเดิมที่ IT มีบทบาทเพียงแคสนับสนุนการพัฒนาเปนคร้ังคราว  ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐหรือหลักการ
บริหารราชการแผนดินที่ดีในยุค ๔.๐ ภาครัฐตองเปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government)  
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางการบริการและเขาถึงความตองการในระดับปจเจก (Citizen – Centric and Service – 
Oriented Government) และมีความเปนอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) ในการสราง



8-14 

 

นวัตกรรม (Innovation) เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนการยกระดับ
การทํางานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือทํางานดวยกัน (Cooperation) ไปสูการรวมมือกัน 
(Collaboration) และปรับเขาสูความเปนดิจิทัล อันจะทําใหการบริการของราชการ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ และทุกชองทางไดอยางมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด  

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/thai-gov-system-context-thailand-4-0.pdf   

         (เขาถึงขอมูล เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2560) 

 

                           สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 
จึงไดจัดทํา Facebook fanpage “ Enviplanmonitor ” ภาคีเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมข้ึน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก Facebook เปนสังคม
ออนไลน (social network) ยอดนิยมที่สุด ซึ่งมีคนใชบริการมากที่สุดอยางแพรหลายทั่วโลก เพื่อสรางโอกาสในการ
สื่อสารขอมูลใหผูคนจํานวนมากใหสามารถรับรูเก่ียวกับงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดลอมได เมื่อมีผูที่ใหความ
สนใจกดถูกใจ (Like) หรือ กดแบงปน (Share) ขอมูลใน fan page ตอไป ขอมูลดังกลาวก็จะแพรกระจายวงกวางออกไป
เร่ือยๆ  หากบุคคลนั้นๆ เปนสมาชิกที่กดติดตาม fan Page  ใน Facebook แลว  ผูดูแลเพจ (Admin page) ก็สามารถสง
ขอความถึงพวกเขาเหลานั้นไดโดยตรง ซึ่งนับวาเปนรูปแบบของการสื่อสารขอมูลแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Word of Mouth and Service Marketing) ในอีกมิติหนึ่งที่มีความรวดเร็วมากในระบบออนไลน สามารถ
สรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายสนใจ fanpage ไดอยางกวางขวาง มีรายละเอียดขอมูลเชิงสถิติใหสามารถวิเคราะห
กลุมเปาหมายไดตลอดเวลา  ทั้งนี้ ที่สําคัญสามารถเปดใชงานไดงาย สะดวก และเปนบริการที่ไมเสียคาใชจาย จึงนํามา
ประยุกตใชกับการเสริมสรางภาคีเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยกดเขาไปตามลิงค (link) ไดที่ https://www.facebook.com/Enviplanmonitor/ ดังรูปที่ 8-1 หรือ
สามารถคนหาไดจากคิวอารโคด (QR Code) นี้ 

 

 
 
Facebook fanpage “ Enviplanmonitor ” เปนชองทางในการติดตอประสานงานและเสริมสราง

ความรูความเขาใจในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและการติดตามประเมินผลแผนฯ และติดตามขอมูลขาวสารตางๆ  
ที่เก่ียวของกับหนวยงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา และทําใหผูดูแลเพจ สามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายซึ่งเปนภาคีเครือขายการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยาง 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ผูดูแลเพจมีการนําเสนอขอมูลทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ ซึ่งเปนขอมูลของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการแบงปนขอมูลจาก Facebook fanpage ของภาคี
เครือขายทั้งในประเทศ ไดแก หนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม/ กรมประชาสัมพันธ/ ศูนยบริการขอมูลมติคณะรัฐมนตรี/ มหาวิทยาลัยมหิดล/ การไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย/ สมาคม ทสม./ GREEN NEWS/  Environmental Law Enforcement/  TDRI/ EIA-EHIA 
Network เปนตน และตางประเทศ ไดแก World Bank/ WORLD ECONOMIC FORUM/ World wildlife Fund/ U.S. 
Environmental Protection/ Global Goals/ BBC/ IUCN เปนตน   

 

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/thai-gov-system-context-thailand-4-0.pdf
https://www.facebook.com/Enviplanmonitor/%20ดัง
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ปจจุบันเพจ Enviplanmonitor มีผูติดตามเพจ (Page followers) จํานวนมากกวา 830 คน 
อัตราการตอบกลับ 100% ภายใน 1 วัน มีการเขาถึงโพสตมากกวา 5,330 คร้ังตอสัปดาห โดยมีการเขาถึงจากผูติดตาม
ของโพสตที่เผยแพรจนไดรับความนิยมสูงสุดเปนจํานวนถึง 3,334 คร้ัง ซึ่งแสดงวาเพจดังกลาวเกิดกระบวนการมีสวนรวม 
ในการถายทอดและแบงปนความรูและขอมูลขาวสารข้ึนแลวจนเปนที่ยอมรับในระดับที่นาพึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของเพจและโพสตของผูดูแลเพจ  ดังนั้น เพจเฟสบุคนี้จึงเปนประโยชนอยางมากตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลที่เก่ียวของกับแผนจัดการฯ
ใหกลุมภาคีเครือขายไดรับทราบ และยังเปนการสรางสังคมออนไลนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการแกไข
ปญหาและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการเสริมสรางภาคี
เครือขายที่เขมแข็งยิ่งข้ึน เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ อยางบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ อยางตอเนื่องในอนาคต 

 
 

4. บทสรุป 
 
จากที่กลาวมาในขางตน ปญหาอุปสรรคในกระบวนการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการฯ ไปสูการปฏิบัติ

สามารถเกิดข้ึนในทุกข้ันตอน ตั้งแตข้ันตอนการจัดทํานโยบาย การจัดทําแผนการประสานและการแปลงนโยบาย  
แผน และแนวทางการปฏิบัติไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งอุปสรรคที่เกิดจากตัวนโยบาย ไดแก  
ความไมชัดเจนของนโยบายฯ ศักยภาพขององคกร บุคลากรไมเพียงพอ ขาดกลไกและเคร่ืองมือในการแปลงนโยบายฯ 
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ระยะเวลาในการจัดทําแผนที่ไมเพียงพอ และงบประมาณที่ไมเพียงพอ เปนตน 
นอกจากนี้ ยังพบวาประเด็นของการไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ เชน ภาคการเมืองระดับชาติ ภาคการเมือง
ระดับทองถ่ิน และภาคประชาชน ก็เปนปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง 
การขาดความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนในระดับประเทศ สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากระบบการบริหาร
ราชการที่มีความซ้ําซอนทั้งนโยบายของชาต ินโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตรจังหวัด เปนตน   

กลไกที่สําคัญในการดําเนินงานเพื่อการแปลงนโยบาย แผน และแนวทางการปฏิบัติดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ คือ หนวยงานราชการสวนกลาง และหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 
จังหวัด และทองถ่ิน  ซึ่งปจจุบันมีการใชระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในทุกจังหวัด โดยจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และแผนยุทธศาสตรจังหวัด โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค  ดังนั้น การแปลง
นโยบาย แผน และมาตรการฯ ไปสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาคภายใตระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ทําให
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอยูในกรอบของแผนยุทธศาสตรจังหวัด โดยเปน
กลไกประสานงานระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค  นอกจากนั้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
จะตองมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนงานโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดทําแผนงาน/โครงการของตนเองข้ึนมา ซึ่งองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจะทําการประชุมในระดับพื้นที่กับประชาชน เพื่อรวมกันวางแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับความตองการ
หรือปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  กระบวนการดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่คอนขาง
เปนรูปธรรม  ตัวอยางเชน ในการจัดทําแผนจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และพื้นที่สีเขียวของทุกจังหวัด โดยสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด จะนํานโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใช เพื่อเปน
กรอบในการดําเนินงานจัดการในระดับพื้นที่  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ พบวาสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ยังไมมีบทบาทมากนักในการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการฯ ไปสู
การปฏิบัติ  ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยงานที่เปนกลไกในการประสานงานและติดตามประเมินผล ยังไมมีอํานาจในการกํากับ
หรือสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติตามนโยบาย แผน และมาตรการฯ ได จึงทําไดแตเพียงทําหนาที่ในการ
ประสานงานใหการสนับสนุนดานขอมูลสารสนเทศและแนวทางตางๆ 
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ดังนั้น ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานใหไดตามเปาหมายที่กําหนด  หนวยงานที่รับผิดชอบตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ ทั้งหนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน จะตองใหความรวมมือกับการขับเคลื่อนแผนในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ และมีการ 
บูรณาการจากทุกภาคสวนอยางตอเนือ่ง เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถนําแผนงานและแนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ในแตละยุทธศาสตรไปใชเปนกรอบ 
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน หรือจัดทําแผนงาน/โครงการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงตอบสนองตอเปาประสงคของแผนจัดการฯ ตลอดจนตระหนักถึง
ความสําคัญของการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ของหนวยงาน และสนับสนุนใหเกิดการสรางภาคี
เครือขายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง เพื่อผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยเปดโอกาสใหภาคีเครือขาย ทั้งผูแทนของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน จะกอใหเกิดความรวมมือในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศใหเห็นผลเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน เพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศใหคงอยูอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ในอนาคต  

กลาวสรุปในภาพรวม จะเห็นไดวา กระบวนการแปลงนโยบาย แผน และแนวทางการปฏิบัติไปสูการปฏิบัติ 
จะตองใหความสําคัญกับกระบวนการการมีสวนรวมในทุกระดับและทุกข้ันตอน  การจัดทําแผนกลยุทธและการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง ตองลดความซ้ําซอนและผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนและกลยุทธที่กําหนดไว ซึ่งเกิดจาก
ความตองการของคนในพื้นที่ ความพรอมของหนวยงานทองถ่ินในการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่  
โดยกําหนดหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนในแตละระดับ ซึ่งตองอาศัยทั้งเวลาแลงะงบประมาณ โดยสิ่งสําคัญที่สุด คือ  
การใหความรูและความเขาใจกับทุกภาคสวนเก่ียวกับความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตระหนัก
ถึงประโยชน ปญหา และผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดข้ึน หากปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมไดรับ 
การจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม  ทั้งนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ
มุงหวังที่จะสะทอนภาพของการนํานโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงเจตนารมณของรัฐ 
ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน อันจะสงผลในภาพรวมไปถึง
สภาวะแวดลอมของประเทศที่ดีข้ึนในอนาคตดวย 
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ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ของ ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

ผ1-๑ 

ตารางภาคผนวกท่ี 1-๑ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ในระยะสิ้นสุดแผน :  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
การปรับฐาน 
การผลิตและการ 
บริโภคใหเปน
มิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๑.๑ สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม (Green Procurement) ใน
หนวยงานภาครัฐตองบประมาณแตละป  
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด 
สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึง สินคาที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต การขนสง การใชงาน และการจัดการหลังหมดอายุ
การใชงานนอยกวาเม่ือเทียบกับสินคาอื่นที่ทําหนาที่
อยางเดียวกัน 
บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึง ธุรกิจบริการ
ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากข้ันตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในช วงการ
ใหบริการและการจัดการของเสียที่ เกิดขึ้นจากการ
ใหบริการนอยกวาเมื่อเทียบกับการใหบริการอ่ืนท่ีมี
ลักษณะอยางเดียวกันขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ใน
การสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 
อ าง อิ งจาก : www.pcd.go.th/count/ptechdl.cfm? 
Filename=GP_seminar.ppt) 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมี
มูลคาการจัดซื้ดจัดจาง
สินคาและบรกิารที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
รอยละ 93.39 (คิดเปน
มูลคา 33,600.00 บาท) 
ในระหวางวันที่  
1 ตุลาคม 2553 –  
31 มีนาคม 2554 
 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 
2554 

- - - - คพ. 
มูลคาการจัดซื้อ
สินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
๒๗๙.๕๘  
ลานบาท  



  

ผ1-๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ขอมูลท่ีตองการ :  
1. มูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐในแตละป 
2. งบประมาณดานการจัดซื้อจัดจางในแตละป 
 
สูตรการคํานวณ : (มูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐ ÷ 
งบประมาณดานการจัดซื้อจัดจางแตละป) x 100 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- กค (กรมบัญชีกลาง.) 
- ทส. (คพ.) 

 การดําเนินงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไดดําเนินการ ดังนี ้
ป 2556  
รวมกับกรม บัญชีกลางเพ่ือขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยกรมบัญชีกลางไดแจงเวียนหนวยงานภาครฐั เรื่อง ซอมความเขาใจเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ และมีประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสด ุดวยวธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) และดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ป 2557 
ปรับปรุง/เพิ่มเติมเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและแตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 5 กลุมผลิตภัณฑ 
รวมถึงเผยแพรและรับฟงความเห็นตอรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการฯ 
ป 2558 
พัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและขึ้นทะเบียนสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภาครัฐ  (ตะกราเขียว) มาอยางตอเน่ือง โดยมีสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ มี 24 ประเภท ประกอบดวย 19 ผลิตภัณฑและ 5 บริการ 
 



  

ผ1-๓ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ป 2559 
ข้ึนทะเบียนฐานขอมูลสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายการสินคาและบริการท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนแลว 1,112 รายการ 
    - จากการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ 
จํานวน ๗๕๐ หนวยงาน หรือ รอยละ ๕๒ ของจํานวนหนวยงานทั้งหมดที่กรมควบคุมมลพิษขอความรวมมือในการรายงานผลฯ มีมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจํานวน ๑๘ รายการ ไดแก 1.กระดาษถายเอกสาร 2.งานพิมพท่ัวไป 3.ผลิตภัณฑลบคําผิด 4.หลอดฟลูออเรสเซนต 5.เครื่องเรือนเหล็ก 6.กระดาษชําระ 7.แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 
8.ปากกาไวทบอรด 9.เคร่ืองถายเอกสาร 10.เครื่องพิมพ 11.ตลับหมึก 12.สีทาอาคาร 13.ซองบรรจุภัณฑ 14.กลองใสเอกสาร 15.บริการทําความสะอาด 16.บริการเชาเคร่ืองถาย
เอกสาร 17.บริการโรงแรม 18.สถานีบริการรถยนต มีมูลคาการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๒๗๙.๕๘ ลานบาท และสามารถลดกาชเรือนกระจกได ๓๘.๔๕ ลานตัน 

 ปญหา/อุปสรรค 

สสภ.1 
- สินคามาตรฐานที่มีการรับรอง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งประเภทและชนิดเปนประจํา รวมท้ังบริษัทผูผลิต  ซึ่งทําใหขาดความตอนื่องในการจัดซื้อจัดจางและยุงยากแกผูปฏิบัต ิ

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

- ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
 

 1.2 มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม  
 
หนวยวัด : มี / ไมมี 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางการ
ปฏิบัติดานการเงิน การคลังของประเทศ ที่สนับสนุนให
เกิดการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
 
 

- ตัวอยาง : การปฏิรูป
ระบบการเงิน การคลัง 
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 
เชน การแกไขพระราช 
บัญญัตสิงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป
ระบบการเงิน การคลัง 
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม  
หรือดําเนินการในกรณีมี

สป.กค. 
- ประกาศ
กระทรวงการคลัง 
เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเวน
อากรศลุกากรตาม
มาตรา 12 แหง
พระราชกําหนด
พิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ.

 
- ประกาศ
กระทรวง 
การคลัง ฯ  
(ฉบับที่ 5)  
ลงวันที่12 
กุมภาพันธ 
2556 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ประกาศ
กระทรวงการคลัง 
เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเวน
อากรศลุกากรตาม
มาตรา 12 แหง
พระราชกําหนด
พิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ.
2530 (ฉบับที่ 



  

ผ1-๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (สผ.) 
- กค 
- นร (สงป.) 

เหตุฉุกเฉินหรือภยันตราย
ตอสาธารณชนอันเน่ือง 
มาจากการแพรกระจาย
ของมลพิษ หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดเพื่อ
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือการจัดทํา
กฎหมายข้ึนใหมเพื่อ
สนับสนุนการใชมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรการเงนิ
และการคลัง เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดลอม ทั้งใน
การลดมลพิษและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      

2530 ลงวันที่ 6 
มกราคม 2555 
 
 
 

  

 
 
 
- มาตรการ
ประกาศ
กระทรวงการคลัง 
เรื่อง ลดอัตราการ
ยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับ
ที่ 109) ลงวันที่ 
24 เมษายน 
2556 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

14) ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 
2559 
-มาตรการ
ประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขของ
รถยนตนั่งหรือ
รถยนตโดยสารที่
มีที่น่ังไมเกิน 10 
คน ประเภท
ประหยัดพลังงาน
แบบผสมที่ใช
พลังงานเชื้อเพลิง
ไฟฟา (Hybrid 
Electric Vehicle) 
ที่ไดรับการลด
อัตราภาษี
สรรพสามิต 

 การดําเนินงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
ป 2555 จัดทําประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไขในการพิจารณาใหกูยืมเงิน อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน และระยะเวลาชําระ
หนี้เงินกูยืมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อใหการสนับสนุนในการฟนฟูหรือปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียท้ังของราชการสวนทองถิ่น 



  

ผ1-๕ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชน ที่อยูในพื้นที ่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภยัเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ ใหสามารถใชงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จนกระทั่งถึงวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕  
ป 2558 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดอนุมัติเงินกองทุนเพ่ือฟนฟูหรือปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียทั้งของราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
ท่ีอยูในพื้นที่ ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๔ โครงการ เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยป พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ 
เทศบาลเมืองชัยนาท ๑๑.๕ ลานบาท เทศบาลเมืองนาน ๒๓.๘๘ ลานบาท เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ๔.๑๑ ลานบาท และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ๑๔.๖๘ ลานบาท 

 ปญหา/อุปสรรค 

     - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

     - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
 

 1.3 จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 
หนวยวัด : แหง 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด  
การรับรองมาตรฐาน ในที่นี้หมายถึง การรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมาย
รับรอง “Q” (Q มาจากคําวา Quality) ท่ีหนวยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณใชในการใหการรับรอง
ระบบหรือสินคาเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยแบง
การรับรองเปน 2 ประเภท ไดแก  
1. การรับรองสินคา (Product Certificate) หมายถึง 

- ขอมูลจํานวนรายและ
ขนาดพื้นที่ที่เขาสูระบบงาน
รับรอง 
แหลงผลิตพชื ณ วันท่ี 28 
มิถุนายน 2554 พบวา 
 มีจํานวนฟารมที่ไดรับ Q 
82,020 ราย 96,523 
แปลง 767,898 ไร 
 
ที่มา:  
กรมวิชาการเกษตร, 
2554ยละ 

กวก. 
ขอมูลจํานวน
แปลง จํานวนราย 
และพื้นที่ ที่ผาน
การรับรอง Q 
และยังไม
หมดอายุเทากับ 
160,710 แปลง 
125,858 ราย 
และ 
1,197,550 ไร 
ตามลําดับ 

 
ขอมูลจํานวน
แปลง จํานวนราย 
และพื้นที่ ที่ผาน
การรับรอง Q 
และยังไม
หมดอายุเทากับ 
156,624 แปลง 
121,066 ราย 
และ 942,750 
ไร ตามลําดับ 
 

 
ขอมูลจํานวน
แปลง จํานวนราย 
และพื้นที่ ที่ผาน
การรับรอง Q 
และยังไม
หมดอายุเทากับ 
157,249 แปลง 
118,709 ราย 
และ 993,764 
ไร ตามลําดับ 
 

 
ขอมูลจํานวน
แปลง จํานวนราย 
และพื้นที่ ที่ผาน
การรับรอง Q 
และยังไม
หมดอายุเทากับ 
158,483 แปลง 
113,972 ราย 
และ 955,579 
ไร ตามลําดับ 
 

 
ขอมูลจํานวน
แปลง จํานวนราย 
และพื้นที่ ที่ผาน
การรับรอง Q 
และยังไม
หมดอายุเทากับ 
155,173 แปลง 
108,023 ราย 
และ 935,578 
ไร ตามลําดับ 
 



  

ผ1-๖ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การตรวจสอบใหการรับรองสินคาที่เปนผลิตภัณฑ
สุดทาย และแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไวที่ฉลาก 
สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด หรือบนสินคาได  
2. ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ  ( System Certification) 
หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรองระบบการ
ผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลติสินคาเกษตร และ
อาหารใหไดมาตรฐานที่ใชในการรับรอง เชน CoC, 
GAP, GMP, HACCP เปนต น ซึ่ ง ไม สามารถแสดง
เครื่องหมายรับรอง “Q” ที่ตัวสินคา แตใหแสดงที่สวน
อ่ืน เชน เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร และเอกสาร
การโฆษณาเผยแพร เปนตน โดยหนวยรับรองที่ใหการ
รับรองระบบ มีการจัดระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 
62 : 1996 
 (อางอิงจาก http://www.fisheries.go.th/quality/ 
qmark/Qmark.htm) 
 
ขอมูลท่ีตองการ :  
จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองระบบการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารใหไดมาตรฐาน 
 
หนวยงานท่ีเจาของขอมูล :  
- กษ (สศก./กวก.) 
- มท 
 
 

- อยูระหวางการ
ตรวจอีก 
45,355 แปลง 
เกษตรกร 
38,512 ราย 
 คิดเปนพื้นที่ 
334,468 ไร  

- อยูระหวางการ
ตรวจอีก 
34,838 แปลง 
เกษตรกร 
26,224 ราย  
คิดเปนพ้ืนที่ 
270,514 ไร 

- อยูระหวางการ
ตรวจอีก 
20,597 แปลง 
เกษตรกร 
18,092 ราย  
คิดเปนพ้ืนที่ 
161,895 ไร 

- อยูระหวางการ
ตรวจอีก 
19,025 แปลง 
เกษตรกร 
14,899 ราย  
คิดเปนพ้ืนที่ 
122,265 ไร 

- อยูระหวางการ
ตรวจอีก 
15,349 แปลง 
เกษตรกร 
13,828 ราย  
คิดเปนพ้ืนที่ 
112,359 ไร 



  

ผ1-๗ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ปญหา/อุปสรรค 

กรมวิชาการเกษตร (กวก.) 

1. กรมวิชาการเกษตร รวมกับ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9001-2556  เรื่อง  
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร ” (Good Agricultural Practices for Food Crop) มีขอกําหนดจํานวน 8 ขอกําหนด แตละขอกําหนดมีรายละเอียดในการปฏิบัติ
ดูแลจัดการการผลิตพืช รวมทั้งหมด 116 รายการ เกษตรกรบางรายที่สนใจอาจทอถอยและคิดวายากแกการปฏิบัติ ทําใหเกิดรายใหมนอยมาก 

2. จากการวิจัยพบวา ขอกําหนดที่พบความเสี่ยงมากที่สุด ไดแก ขอกําหนดที่ 4 เรื่อง การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว จากการวิจัยพบเงื่อนไขหรือความเสี่ยง
รอยละ 59.1 รองลงมาคือขอกําหนดที่ 7 เรื่อง สุขลักษณะสวนบุคคล พบรอยละ 46.0 สวนปญหาอุปสรรคในขอกําหนดที่ 3 เรื่อง วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีปญหารอยละ 
12.7 ใกลเคียงกับปญหาพ้ืนที่ปลูกไมมีเอกสารสิทธิ์ รอยละ 12.66 สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหเกษตรกรที่ไดรับการรับรองเดิม ออกไปจากระบบ Q 

3. การบันทึกขอมูลของเกษตรกรบางรายยังไมเปนระบบ ทําใหไมสามารถตอบคําถามตอผูประเมินได 
4. พื้นที่บางแหงไมมีบุคคลรับรอง ไมมีเอกสารสิทธ์ิ ไมมีการบันทึกยอนหลังการใชประโยชนที่ดิน ทําใหผูตรวจประเมินตองใชเวลามาก และหนวยรับรองตองเสียงบประมาณในการเขา

ตรวจประเมินเพื่อแกไขขอบกพรอง 
5. เกษตรกรที่ผลิตเพ่ือการสงออกมีแรงจูงใจที่ดีในการเขาสู GAP แตเกษตรกรที่ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศขาดการสงเสริมใหปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสม 
6. แปลง GAP เปนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในรปูแบบสมัครใจ แตรายละเอียดในทางปฏิบัติมีมาก ทําใหเกิดความทอถอยสําหรับทั้งรายเกาและรายใหม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

กรมวิชาการเกษตร (กวก.) 

1. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรท้ังรายเกาและรายใหม ใหเขาสูระบบ Q โดยจัดใหมีการฝกอบรมเกษตรกรอยางตอเน่ืองใหมากขึ้น และตองสรางตลาดที่รองรับสินคาจากการผลิตดีที่
เหมาะสมภายในประเทศ เพื่อใหเกษตรกรม่ันใจวาจะมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน และแตกตางไปจากการผลิตนอกระบบ Q 

2. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางหนวยรับรองของกรมวิชาการเกษตร ที่สามารถตรวจประเมินแปลง ติดตามประเมินผล และถายทอดความรูดานเทคโนโลยีทางการเกษตรใหแกเกษตรกรที่เขา
รวมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เตรียมความพรอมของเกษตรกรตั้งแตการจะเขาสูระบบการตรวจรับรอง การไดรับการรับรอง การแกไขปญหาการผลิตพืช ไปจนถึงการจัดหาตลาดรองรับสินคาท้ังในและตางประเทศ  
ที่มีมูลคาสูงกวาการผลิตนอก GAP หรือการผลิตปกติ และผูบริโภคใหการยอมรับ 

 



  

ผ1-๘ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 1.4  พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 

ตอปของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
 

หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด  
เกษตรกรรมย่ัง ยืน เปน วิ ถี เกษตรกรรมที่ฟ นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและดํารงรักษาไวซึ่งความสมดุล
ของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ
พอเพียงตามความจําเปนพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเกษตรกรและผูบริโภค พึ่งพาตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งเอ้ืออํานวยใหเกษตรกรและชุมชน
ทองถ่ินสามารถพัฒนาไดอยางเปนอิสระ เพื่อความ
ผาสุกและความอยูรอดของมวลมนุษยชาติโดยรวม 
ท้ังน้ี คณะกรรมการที่ปรึกษาดานเทคนิคของกลุม 
CGIAR (Consultative Group on International 
Agricultural Research) ไดนิยามคําวา “เกษตรยั่งยืน 
คือ ระบบการบริหารทรัพยากร เพ่ือทําการผลิตทาง
เดียวกัน โดยสามารถดํารงรักษาและฟนฟูคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (2543) ใหความหมายของคําวา 
“เกษตรยั่งยืน” หมายถึง ระบบการทําเกษตรที่ให
ความสําคัญกับระบบนิเวศ โดยจะตองฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรในไรนาและสิ่งแวดลอม ลดการพึ่งพา

ในป 2552 ประเทศไทย
มีพื้นที่เกษตรอินทรียรวม 
192,220.03 ไร 
 

หมายเหตุ: *เนื่องจากยัง
ไ ม มี ข อ มู ล พ้ื น ที่
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น 
(หนวยงานรับผิดชอบอยู
ร ะ หว า ง ก า ร ร ว บ ร วม
ขอมูล) จึงใชขอมูลพื้นที่
เ กษตรอินทรีย  ซึ่ ง เปน
รู ป แ บ บ ห น่ึ ง ข อ ง
เกษตรกรรมยั่งยืน 
 

อางอิงจาก  : 
มูลนิธิสายใยแผนดิน / 
สหกรณกรีนเนท จํากัด 
http://www.greennet.
or.th/article/411 คน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2554. 

- - - - - 



  

ผ1-๙ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปจจัยการผลิตจากภายนอกใหมากที่สุด มีความเปนไป
ไดในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะทําใหเกษตรกร
สามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพการเกษตรได
อยางยั่งยืน โดยสามารถจําแนกการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน ไดเปน 6 รูปแบบ ดังนี้ (1) เกษตรทฤษฏีใหม 
( New Theory farming) (2 )  เ ก ษ ต รผ สมผ ส าน 
(Integrated farming) (3) เกษตรอินทรีย (Organic 
farming) (4) วนเกษตร (Agroforesty farming) (5) 
เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) และ (6) ระบบ
ไ ร ห มุ น เ วี ย น  ( Swidden/Rotational farming 
system) 
 
(อางอิงจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
http://www.oae.go.th  สืบคนเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 54) 
 

ขอมูลที่ตองการ :  
1. พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 
2. พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
 
สูตรการคํานวณ :   
(พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ÷ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด) x 
100 
 
หนวยงานท่ีเจาของขอมูล :  
- กษ (สศก.) 



  

ผ1-๑๐ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ปญหา/อุปสรรค 

      - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

     - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 1.5 จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  
 
หนวยวัด : แหง 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง เปน
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนน 
ในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการสิ่ งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ทั้ งภายในและ
ภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทาน โดยแบงการ
ดําเ นินธุรกิจที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอมสูการเปน 
“อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ไดแก 
ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ 

ค ว า ม มุ ง มั่ น ที่ จ ะ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
สิ่งแวดลอมและมีการสื่อสารภายในองคกร
ใหทราบโดยทั่วกัน 

ระดับที ่2 ปฏิบัติการสี เ ขียว (Green Activity) คือ 

จํานวนสถานประกอบ 
การที่ไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว 
ในป พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 
๘๔๒ แหง 
 
ที่มา:  
สํานักงานปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม, 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว 

ระดับที ่3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  
มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถึงการไดรับ
รางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับและ
การรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ 
การท่ีทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวม
ใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ในทุกดานของการประกอบกิจการจน
กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

ระดับที ่5 เครือขายสี เ ขียว (Green Network) คือ 
การแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวง
โซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและ
พ ัน ธม ิต ร เ ข า สู ก ร ะ บวนกา รร ับร อ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวดวย 

(อางอิงจาก http://green.industry.go.th/node/125) 
 

ขอมูลที่ตองการ :  
๑. จํานวนสถานประกอบการที่เขาสูระบบบริหารจัดการ
 เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 
๒. จํานวนเครือขายความรวมมือในการปองกันและ 
 มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สป.อก 

2,510 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,042 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,066 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,094 
 
8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,344 
 

17 
 



  

ผ1-๑๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 สิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน 
๓. ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
 ภาคอุตสาหกรรมลดลง 
หนวยงานเจาของขอมูล : 
- อก (สป.อก.) 

 
- 

 
- 

 
80% 

 
81% 

 
82% 

 ปญหา/อุปสรรค 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สป.อก.) 
1. สิทธิประโยชนท่ีผูประกอบการจะไดรับจากการเขารวมโครงการไมดึงดูดใหเขารวม 
2. หนวยงานในการขับเคลื่อนโครงการมีการเปลี่ยนแปลงบอย 
3. การเปนอุตสาหกรรมสีเขียวผูประกอบการตองใชงบประมาณในการดําเนินการ 

สป.อก.(สมุทรสาคร) 
1. ผูประกอบการขนาดเล็กบางรายยังไมพรอมที่จะสมัครรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูง 
2. ขอกําหนดมาตรฐานสูง ผูประกอบการบางรายไมสามารถดําเนินการได 
3. การแจงใหสถานประกอบการดําเนินการขอมาตรฐานเปนเรื่องยาก เนื่องจากมีคาใชจายสูง 
4. มีขั้นตอนการยกระดับมากขึ้น ซึ่งตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนกลางจึงไดรับการรับรอง 
5. สถานประกอบการบางแหงไมสนใจที่จะขอมาตรฐาน เรื่องจากกลุมผูคาในตางประเทศจะมาเปนผู Audit สถานประกอบการเอง และกําหนดกฎเกณฑขอบังคับตางๆ ใหสถาน   
   ประกอบการดําเนินการตามความตองการของประเทศคูคา (มาตรฐานที่ไดจึงเปนสวนหน่ึงที่ใชประกอบเทานั้น) 
6. การดําเนินการขอมาตรฐานของสถานประกอบการ ไมใชจะดําเนินการไดเสร็จโดยเร็ว บางแหงใชเวลามาก จึงเปนเหตุนํามาเปนเหตุผลแสดงตัวชี้วดัในปปจจุบันไมได 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สป.อก.) 
1. ตองมีการใหสิทธิประโยชนที่ชัดเจนและดึงดูดผูประกอบการใหเขารวม 
2. ควรมีการกําหนดเปน KPI ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ควรมีการชวยเหลือเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการที่ตองใชเงินลงทุนในการปรับปรงุ 



  

ผ1-๑๓ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.๖ จํานวนสินคาและบรกิารที่ไดรับการรับรองใน
ระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
 
หนวยวัด : ชนิด/ประเภท 
 
ขอบเขตของสินคาและบรกิารครอบคลุมใน ๓ สวน 
คือ 
๑. ระบบฉลากเขียว ซึ่งเปนมาตรการดานการรับรอง
คุณภาพสินคา “ผลิตภัณฑฉลากเขียว” หมายถึง 
ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองคุณภาพสินคาแลววา เปน
สินคาที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปน
ผลิตภัณฑที่มี การขนสง การใชสาร เคมี  การใช
ทรัพยากรอยางถูกตองและไมทําลายสิ่งแวดลอม
การอนุมัติฉลากสีเขียวใหกับสินคาประเภทใดข้ึนอยูกับ
การประเมินผลกระทบแบบครบวงจรที่สินคานั้น มีตอ
สิ่งแวดลอม เร่ิมตั้งแตการผลิต การขนสง การใชงาน การ
จํ า กัดสิ นค า เมื่ อหมดอายุ ง าน โดยจะพิจารณา
ผลกระทบการใชพลังงานและทรัพยากร รวมทั้ ง
มลภาวะที ่ถูกปลอยออกมาจากกระบวนการผลิต
ฉลากส ีเ ข ียวได ร ับการจดทะเบียนส ิทธิ ์ก ับกรม
ทรัพยส ินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ใหเปน
เครื่องหมายรับรอง การนําฉลากสีเขียวไปใชโดยไมได
รับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษร จากสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยมีความผิดตามกฎหมาย 
(อางอิงจาก ศูนยรวบรวมขอมูลดานการบริหาร

- จํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิ ์
ใหใชเครื่องหมายฉลาก
เขียว ณ วันที่ 23 
มิถุนายน 2554  
รวมท้ังสิ้น 507 รุน 25 
กลุมผลิตภัณฑ และ 75 
บริษัท/ผูผลิต 
 
ที่มา: สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย, 2554. 
 
 

 สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย 
-จํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธ์ิใหใช
เครื่องหมาย
ฉลากเขียว ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 2555
รวมทั้งสิ้น 531 
รุน 24 กลุม
ผลิตภัณฑ และ 
70 บริษัท/
ผูผลิต 
 
  

 
 
 

 

 
 
-จํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธ์ิใหใช
เครื่องหมาย
ฉลากเขียว  
ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2556 
รวมทั้งสิ้น 601 
รุน 21 กลุม
ผลิตภัณฑ และ 
62 บริษัท/
ผูผลิต 
 
 
 
  
 
 

 
 
-จํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธ์ิใหใช
เครื่องหมาย
ฉลากเขียว  
ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2557 
รวมทัง้สิ้น 544 
รุน 24 กลุม
ผลิตภัณฑ และ 
75 บริษัท/
ผูผลิต 
 
 
  
 

 
 
-จํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธ์ิใหใช
เครื่องหมาย
ฉลากเขียว  
ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2558
รวมทั้งสิ้น 579
รุน 28 กลุม
ผลิตภัณฑ และ 
74 บริษัท/
ผูผลิต 
 
 
 
  
 

 
 
-จํานวนรวมของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธ์ิใหใช
เครื่องหมาย
ฉลากเขียว  
ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 
รวมทั้งสิ้น 450
รุน 24 กลุม
ผลิตภัณฑ และ 
59 บริษัท/
ผูผลิต 
 
 
 
  
 



  

ผ1-๑๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ทรัพยากรมนุษย http://hrm.siamhrm.com/ 
report/management_report.php?max=297) 
๒. งานบริการ เชน บริการทําความสะอาด บริการ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และบริการถายเอกสาร  
เปนตน 
๓. ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ ๒ ตาม ISO 14021 
ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ ๓ ตาม ISO 14025  
และฉลากประเภทอ่ืนๆ เชน ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท 
ฉลากลดคารบอน ฉลากคูลโหมด และฉลากประหยัด
พลังงาน เปนตน 
    ทั้ ง น้ี  เพื่ อทํา ใหบริ ษัทผู ผลิตและผู ให บ ริการ 
ขนาด เล็กและขนาดกลางมีสวนร วมไดมากขึ้น  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ ศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)/สวทช. และสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย ไดจัดทํา “Thailand Eco-Product 
Directory” ซึ่งครอบคลุมสินคา - บริการที่มีฉลาก
สิ่งแวดลอมขางตน เปนประจํา โดยเริ่มฉบับแรก 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองในระบบ
ฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
 
 



  

ผ1-๑๕ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล : 
- อก (สมอ.) 
- ทส 
- วท 

 การดําเนินงาน 

ทสจ.ภูเก็ต  
   - ไมมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของโดยตรงกับจํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ แตมีขอมูลของสถานประกอบการที่
ไดรับคํารับรองการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ซึ่งมีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลัก โดยมีโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตไดรับคํารับรองฯ ในป 2558 
จํานวน 13 โรงแรม และในป 2559 จํานวน 15 โรงแรม 
   - ทสจ.ภูเก็ต ไดดําเนินการสนับสนุนการเปนสถานประกอบการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานการพิจารณาโครงการฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการ คชก. จังหวัด ซึ่งจะพิจารณาให
ความเห็นในรายงาน EIA/IEE และขอความรวมมือโครงการใหดําเนินการตามมาตรการที่ผานความเห็นชอบและกําหนดไวอยางเครงครัด 

 ปญหา/อุปสรรค 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 
- ภาคสวนตางๆ ใหความสําคัญกับการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ํามากขึ้น แตยังขาดความรวมมือในระดับหนวยงานทั้งภายในและ

ตางประเทศ โดยหนวยงานตางๆ ยังแยกการใหการรับรองฉลากสิ่งแวดลอมในลักษณะคลายกัน สรางความสับสนใหผูประกอบการและผูบรโิภค  
- ผูบริโภคยังตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากราคาและคุณภาพ มากกวาประเด็นสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการผลิตสินคาที่เปนมิตรฯ และที่ผานมายังไมมี

กฎหมายบังคับในการดําเนินงานดานคารบอนต่ํา 
- ผูประกอบการสวนใหญจะขอการรับรองฉลากเขียวในผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของภาครัฐ เพราะจะนําไปขายในโครงการจัดซื้อจัดจางสีเขียว 
- ผูประกอบการยังไมเขาใจการลงทุนเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมโดยการปรับปรุงระบบการผลิตและขอการรับรองฉลากเขียว 
- ประชาชนทั่วไปใหความสนใจเลือกซื้อสินคาฉลากเขียวนอย เพราะมีราคาสูงกวาสินคาปกต ิ
- ขาดการประชาสัมพันธฉลากเขียวในเชิงลึก เพราะงบประมาณในการดําเนินงานจํากัด 



  

ผ1-๑๖ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 
- เสนอบังคับใหการปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนหนาที่ตามกฎหมายท่ีผูผลิตพึงปฏิบัติ โดยใหไดรับการสนับสนุนดวยมาตรการตางๆ จากรัฐ เพื่อ

ควบคุมไมใหการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีตนทุนสูงกวาการผลิตตามปกติ และไมเพิ่มราคาจําหนายหรือเพิ่มภาระใหกับผูบริโภค รวมถึงภาครัฐควรเสริมดวยการรณรงค
และใหความรูเรื่องการบรโิภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

- ขาดการผลักดันสินคาที่อยูในรายการของตะกราเขียวเขาสูการรับรองฉลากเขียวอยางชัดเจน ทําใหสินคาและบริการบางประเภทไมขอการรับรองฉลากเขียว แตใชเกณฑตะกราเขียว
เพ่ือเขาสูกระบวนการจัดซือ้จัดจางสีเขียว ทําใหไมเกิดความยั่งยืนในกระบวนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จึงควรมีนโยบายผลักดันสินคา
ในรายการตะกราเขียวมาสูการรับรองฉลากเขียวอยางชัดเจน และมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 1.7 จํานวนสินคาและบริการดานการทองเที่ยวท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
หนวยวัด : ชนิด/ประเภท 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด 
สินคาและบริการดานการทองเท่ียว หมายถึง 
- ทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งประเภทที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น 
- สายการบิน โรงแรม รานอาหาร รานขายของที่ระลึก 
บริษัทจัดนําเที่ยว ขนสง 
(อางอิงจาก netra.lpru.ac.th/~kanok-
on/files/week% 209%20.ppt) 
 

องคประกอบของการพัฒนาสินคาและและบริการดาน
การทองเท่ียว ภายใตแนวคิด “7 Greens”ประกอบดวย 
๑. Green Hearts: การสรางความรูสึกใหนักทองเที่ยว

มี โรงแรมที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งหมด ๑๔๙ 
แหง 
 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 
2554 
 

กกท. 
๒๗๕ แหง 

 
๕๒๓ แหง 

 

 
๕๕๙ แหง 

 
๖๕๗ แหง 

 
๗๖๕ แหง 



  

ผ1-๑๗ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
และชุมชนมีหัวใจที่เปยมไปดวยรัก ความศรัทธาใส
ใจ และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม 

๒. Green Logistics: การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง
หรือรูปแบบการใหบริการดานการคมนาคมขนสง 
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเนนการเสนอ
ขายกิจกรรมการทองเที่ยวที่ใชยานพาหนะเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เชน การข่ีจักรยาน และการเดินทาง
ดวยระบบขนสงมวลชน (เชน รถไฟ รถประจําทาง
ฯลฯ) เปนตน 

๓. Green Attractions: สนับสนุนการเสนอขายแหลง
ทองเที่ยวที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี และ
ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนหลัก 

๔. Green Communities: สนับสนุนการเสนอขาย
แหลงทองเที่ยวชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชนบท ที่
ใหความสําคัญกับการจัดการทองเที่ยวควบคูไปกับ
การใสใจตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชุมชน 

๕. Green Activities: สนับสนุนการเสนอขายกิจกรรม
การทองเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งอยูภายใตขอบเขตความ
เหมาะสมของจํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที่/ครั้ง 

๖. Green Services: สนับสนุนการเสนอขายรูปแบบ
การใหบริการของธุรกิจการทองเที่ยวตางๆ ไมวาจะ
เปนที่ พัก รานอาหาร และรานขายของที่ระลึก        
ที่สามารถสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวดวย



  

ผ1-๑๘ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
มาตรฐานและคุณภาพท่ีดี ภายใตการคํานึงถึง
สภาพแวดลอมท่ีมีการดูแลอยางเหมาะสม 

๗. Green Plus: เนนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตอบแทน 
สูสังคม ดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดย
การลด ละ เลิก พฤติกรรมที่กอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอมใหมที่ดี 
เชน การปลูกปาเปนตน 

(อางอิงจากwww.mt.buu.ac.th/th/download/ 
course_teach/A.../chapter6.ppt) 
 
ขอมูลที่ตองการ : จํานวนสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- กก (กทท.) 
- ทส (คพ.) 
- ภาคเอกชน 

 ปญหา/อุปสรรค 

- ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
กรมการทองเท่ียว (กทท.) 
-แหลงที่มาของขอมูลตัวชี้วัดจํานวนสินคาและบริการดานการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะนํามาจากจํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน 
การทองเที่ยวไทยของกรมการทองเที่ยว อาทิ แหลงทองเที่ยว ที่พักเพื่อการทองเที่ยว รานอาหาร รานขายของที่ระลึก หองนํ้าสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว และแพบริการเพ่ือการทองเที่ยว 
เปนตน โดย มาตรฐานการทองเที่ยวไทย จะมีเกณฑตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิ การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย การประหยัดพลังงานและน้ํา การลด
การใชผลิตภณัฑ ทีไ่มเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 



  

ผ1-๑๙ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 1.8 สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 

 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด  
ระบบขนสงสาธารณะ หมายถึง ๑) ระบบขนสงทางบก 
เชน รถโดยสารประจําทาง ขสมก. ฯลฯ ๒) ระบบขนสง
ทางราง เชน รถไฟ รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟามหานคร 
(MRT) ฯลฯ ๓) เรือโดยสาร และ ๔) ระบบสาธารณะ
อ่ืนๆ 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
จํานวนผูโดยสารท่ีเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 
 
สูตรการคํานวณ :   
ใชการวัดจํานวนผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะดวย
การใชแบบจํ าลองจราจรและขนสง  (Extended 
Bangkok Urban Model: E-BUM) ซึ ่ ง พ ัฒ น า
โดย สนข. โดยประมาณการสัดสวนการเดินทางหลัก
รวมการเชื่อมตอระบบสาธารณะ จําแนกตามประเภท
ของยานพาหนะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
หนวยงานท่ีเจาของขอมูล :  
- คค (สนข.) 

ในป 2554 ประมาณการ
สัดสวนการเดินทางหลัก
รวมการเชื่อมตอระบบ
สาธารณะ จําแนกตาม
ประเภทของยานพาหนะ
ในกรุงเทพ มหานครและ
ปริมณฑล ประเภท การ
เดินทางสวนบุคคล คดิเปน 
รอยละ 47.0 และการ
เดินทางระบบสาธารณะ 
คิดเปน รอยละ 53 
  
ที่มา :  
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร, 
๒๕๕๔  

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนสง
และจราจร 
(สนข.) 
 รอยละ 51.98 

 
 
 
 
 
 รอยละ 48.10 

 
 
 
 
 

 รอยละ 47.68 

 
 
 
 
 

 รอยละ 47.26 

 
 
 
 
 

 รอยละ 46.84 



  

ผ1-๒๐ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ปญหา/อุปสรรค 

      - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

       - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 1.9 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงาน
ข้ันสุดทาย 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตวัชี้วัด 
พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ใชแลว
สามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก ไดแก แสงอาทิตย ลม 
น้ํา ชีวมวล ชีวภาพ และไฮโดรเจน เปนตน 
(อางอิงจาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=35) 
 
พลังงานขั้นสุดทาย ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป กาซ
ธรรมชาติ ลิกไนต/ถานหิน ไฟฟา และพลังงาน
หมุนเวยีน 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวยีน (พันตัน

เทียบเทาน้ํามันดิบ) 

ในป พ.ศ. 2553  
มีการใชพลังงาน
หมุนเวียน  
รอยละ 7.8 
 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงาน
ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ
พลังงาน,2554  
 
 
 
 

กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) 
(ตค.54 –กย.55) 

9.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,976.54 
 

 
 
 
 

(ตค.55 –กย.56) 
10.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,038.47 
  

 
 
 
 

(ตค.56 –กย.57) 
11.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,005.16 
 

 
 
 
 

(ตค.57 –กย5๘) 
12.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,851.00 
 

 
 
 
 

(ตค.5๘ –กย.๕๙) 
13.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,022.00 
 



  

ผ1-๒๑ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
2. ปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย (พันตันเทียบเทา

น้ํามันดิบ) 
 
สูตรการคํานวณ :   
(การใชพลังงานหมุนเวยีน ÷ การใชพลังงานข้ันสุดทาย) x 
100 
 
หนวยงานเจาของขอมูล : 
- พน (พพ.) 

71,699.00 74,810.00 76,560.00 
 

77,364.00 
 

79,323.00 
 

 ปญหา/อุปสรรค 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
1. ปญหาการเลื่อนวันเวลา COD  ซึ่งเปนปจจัยภายนอกท่ี พพ. ไมสามารถควบคุมได 
2. ยังไมมีมาตรการสนับสนุนสําหรับ SPP 
3. ปริมาณความตองการเสนอขายไฟฟาและความสามารถของระบบสายสงไฟฟา การกําหนดปริมาณรับซื้อไฟฟาและวันจายไฟฟาเขาระบบไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
4.  ไฟฟาพลังน้ําข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละป ถาปใดฝนแลงจะผลิตไดต่ํา 
5.  สภาวะเศรษฐกิจที่ผานมาไมดี ทําใหมีการชะลอการลงทุนเนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันเตาที่ลดลงทําใหผูประกอบการยังไมลงทุน 
6.  สวนตางระหวางราคาของแกสโซฮอล E10 E20 และ E85 ไมจูงใจและไมสะทอนประสิทธิภาพการใชงาน 
7.  ราคาน้ํามันในตลาดโลกอยูในระดับต่ํา แตราคาไบโอดีเซลในประเทศมีราคาสูง 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
1. เรงรดัการจัดโซนนิ่งในสวนของการผลิตไฟฟาจากชีวมวล และการประกาศรับซื้อไฟฟาทั้งจาก SPP และ VSPP 
2. กําหนดอัตรารับซื้อไฟฟาจาก SPP ที่เหมาะสมและประกาศใช 
3. เรงรดัแนวทางแกไขปญหาสําหรับโรงไฟฟาที่ได PPA แลวแตยังไม COD เชน การยกเลิกสัญญา PPA หรือ กําหนดระยะเวลา COD ใหมที่ชัดเจน 
4. สรางความเชื่อมโยงและประสานกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของทั้งหมด 



  

ผ1-๒๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
5. การพิจารณาปรับปรุงการใหการสนับสนุนการลงทุนพลังงานแสงอาทิตยในระบบสัดสวนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับราคาน้ํามัน/เชื้อเพลิง 
6. มีวิธกีารจัดเก็บขอมูลการใชความรอนของผูประกอบการที่ถูกตองแมนยํายิ่งข้ึน 
7. ประสานงาน และทํางานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล 
8. เพิ่มสวนตางระหวางราคาของแกสโซฮอล E10 E20 และ E85 ใหจูงใจและสะทอนประสิทธิภาพการใชงาน 
9. ประสานงาน และทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางผลผลิตปาลม และ CPO ใหเปนไปตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 

 1.10  อัตราการใชพลั งงานตอผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศ (Energy Elasticity) 
 

หนวยวัด : ดัชนี (เกณฑการเปรียบเทียบนอยกวา 1) 
 

ขอมูลที่ตองการ :  
1. ปริมาณการใชพลังงาน ในที่นี้หมายถึง ปริมาณ

การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย ไดแก นํ้ามัน
สําเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟา 

2. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หมายถึง อัตราการ
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 

สูตรการคํานวณ :   
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการใชพลังงาน ÷ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

หนวยงานเจาของขอมูล : 
- พน (พพ.) 
- อก 
- คค 

ค าความยื ดหยุ นการใช
พลังงาน (Energy Elasticity) 
ในป 2553 เทากับ 0.76  
 
ที่มา: สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ,2554 
 

สป.คค. 
- ปริมาณนํ้ามัน   
เชื้อเพลิงที่ใช = 
9,706.199 
ลิตร 
- ปริมาณ NGV 
ท่ีใช= 
5,909.263 
กิโลกรัม 

 
- ปริมาณน้ํามัน   
เชื้อเพลิงที่ใช = 
8,840.735 
ลิตร 
- ปริมาณ NGV 
ที่ใช= 
7,269.248 
กิโลกรัม 

 
- ปริมาณน้ํามัน   
เชื้อเพลิงที่ใช = 
6,513.824 
ลิตร 
- ปริมาณ NGV 
ที่ใช= 
5,262.167 
กิโลกรัม 

 
- ปริมาณนํ้ามัน   
เชื้อเพลิงที่ใช = 
6,668.029 
ลิตร 
- ปริมาณ NGV 
ที่ใช= 
6,772.216 
กิโลกรัม 
 
 

 
- ปริมาณนํ้ามัน   
เชื้อเพลิงที่ใช = 
6,196.788 
ลิตร 
- ปริมาณ NGV 
ที่ใช= 
6,242.403 
กิโลกรัม 
(ต.ค. – ธ.ค. 
2559) 



  

ผ1-๒๓ 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
ขอมูลตัวช้ีวัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 การดําเนนิงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไดมีการนําเสนอขอมูลทางทางเว็บไซด ซ่ึงเปนการประเมินคาความยืดหยุนการใชพลังงาน (Energy Elastics :EE) ในชวง 20 ปที่ผานมา (ต้ังแตป 2536-
2555) โดยคา EE ของประเทศไทยอยูที่ระดับ 0.97 ซ่ึงหมายถึง GDP เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.00 ซ่ึงจะทําใหการใชพลังงานของประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 0.97 โดยในชวง 
10 ปแรก (2536-2545) การใชพลังงานยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก คา EE อยูที่ระดับ 1.29 แตในชวงหลังประเทศไทยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานมากข้ึน ทําให 10 ปหลัง คา 
EE อยูที่ระดับ 0.71 (2546-2555) และจากรูป ก. เปนคาความยืดหยุนการใชพลังงาน ต้ังแตป 2533-2557 พบวา ต้ังแตป 2555-2557 มีคา EE เพ่ิมสูงข้ึน ตามลําดับ 
 

 ปญหา/อุปสรรค 

    - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

คาความยืดหยุนการใชพลังงาน ตัง้แตป 2533-2557 (ท่ีมา :สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 



  

ผ1-๒๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

     - ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 
หมายเหตุ :    ๑.       หมายถึง หนวยงานเจาของขอมูล 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรบัการรายงานขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูล และ/หรอืขอมูลที่รายงานยังไมสามารถประเมินผลการบรรลคุวามสําเร็จ
ตามทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๕ 

ตารางภาคผนวกท่ี 1-๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคุณภาพ 
                               สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559  ในระยะสิ้นสุดแผน  :  ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนงานท่ี 1.1 การสงเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน 
ระยะเรงดวน 
1.1.1 สงเสริมการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและบริการท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Green Procurement) ทั้ง
ในภาครัฐ องคกรวสิาหกิจ 
องคกรมหาชน และ
ภาคเอกชน 
 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
ทส (คพ./สส.) 
กค (บก.) 

ภาคเอกชน 

กระทรวงการคลัง  
กรมบญัชีกลาง ไดดําเนินการดังน้ี   
-ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 กระทรวง 
การคลั ง โดยกรมบัญชีกลางไดพยายามผลักดันราง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ . . . .  ให ครอบคลุ มการบั งคั บ ใช กับองค ก รอื่ นๆ 
นอกเหนือจากสวนราชการ และเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับ
การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในมาตรา 65 โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ 
สามารถเลือกใชเกณฑพัสดุที่ รัฐตองการ สงเสริมหรือ
สนับสนุนในการพิจารณาขอเสนอซึ่งอยางนอยจะตอง
ส ง เสริ มหรือสนับสนุนพั สดุที่ อนุ รั กษพลั ง ง านหรื อ
สิ่งแวดลอม 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการดังน้ี 
-ขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยเสนอรางแผนสงเสริมการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ตอคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 255๙ และมีการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนสงเสริมการ
จัดซื้อจัดจางฯ โดยการระดมความคิดเห็นจากหนวยงาน        
ที่เก่ียวของ 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ไดดําเนินการจัดซื้อและจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมอีก
จํานวน 6 รายการ ดังนี้ 
1. คลิปดํา NO.112 Elfen (1:12) 
2. ลวดเสียบกระดาษ NO.1 ตราชาง 
3. แฟมเอกสาร ตราชาง 3 นิ้ว ขนาด 112A 
4. คลิปหนีบดํา NO.113 
5. คลิปหนีบดํา NO.112 
6. แฟมเสนอเซ็นตราชาง 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
สสภ. ๑  
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบรกิารที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สินคาและบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีการ
ปรับเปลี่ยน ทั้งประเภทและชนิดที่ไดรับการรับรองเปน
ผลิตภัณฑฉลากเขียวเปนประจําทุกป  ทําใหการวางแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธและผลักดันใหสินคาที่เคยผาน
เกณฑขอกําหนดเขาสู ระบบไดรับมาตรฐาน
ตอเนื่อง 
 
 



  

ผ1-๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ. 4  
1. ดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไดแก กระดาษ อุปรณกรณเครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ ที่มีสัญลักษณฉลากเขียว 
2. ผูบริหารมอบเปนนโยบายใหใชกลองอาหารแทนกลอง
โฟมภายในสํานักงาน 
 
สสภ. 5  
- ดําเนินงานจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตาม
แนวทางนโยบายภาครัฐโดยใชคูม่ือการจัดซื้อจัดจางสีเขียวที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมใหลดการใชกระดาษในสํานักงาน  โดยปรับเปลีย่น
การเวียนเอกสารเปนการเวียนทางอิเล็กทรอนิกส  และ
บันทึกในสํานักงานฯ สามารถใชกระดาษหนาที่สองเพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 
- การเลือกโรงแรมที่จัดประชุม มีหลักเกณฑการเลือก
โรงแรมที่ไดรับการรับรองใบไมเขียว  เน่ืองจากเปนการ
สงเสริมผูประกอบการท่ีใหความสําคัญกับการคัดเลือก
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธในเรื่องการปรับการใชทรัพยากร
ใหคุมคาและการใชผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 

 
-ในการจัดซื้อจัดจางตองปรับปรุงใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ประชาสัมพันธและผลักดันใหโรงแรมเขาสู
มาตรฐานรับรองเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ. 6 
ป ๒๕๕๖ 
- ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมโครงการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในป 
๒๕๕๖ ตอบแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน ๗ แหง  
ป ๒๕๕๗ 
- ขยายผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา 
และหนวยงานในกํากับของรัฐในพื้นที่รับผิดชอบเขารวม
โครงการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยป ๒๕๕๗ มีหนวยงาน   ตอบรับเขารวม
โครงการจํานวน ๑ แหง  
- เขารวมสัมมนาและฝกอบรมวิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันตก) ณ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๓-๔ 
เมษายน ๒๕๕๗ จํานวน ๑ ครั้ง 
-  เป นผู แทน กรมควบคุมมล พิษ ปฏิบั ติหน า ท่ีคณะ 
อนุกรรมการการเทคนิคโครงการฉลากเขียว ๒ ผลิตภัณฑ 
ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องทําน้ําอุน และผลิตภัณฑ ตูแชพาณิชย 
เขารวมประชุมพิจารณารางขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ
และสัมมนาระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ         รางขอกําหนด
สําหรับผลิตภัณฑ ๒ ประเภท จํานวน ๖ คร้ัง 
- ไดรับโลรางวัลหนวยงานที่มีผลงานดีเดนดานสงเสริมการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมือ่
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ. 7 
1. จัดซื้อสินคาที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามนโยบาย
ภาครัฐ โดยไดจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในป 
พ.ศ. 2559 รวม 10 ประเภท 
2. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานไดรูจักชนิดและสิ
คาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมใหมีการใชกระดาษใหครบ ทั้งสองดาน 
4. สงเสริมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอมโดยไดรับรางวัลสํานักงานสี เ ขียว (Green 
Office) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ในป 2559 
 
สสภ. 9  มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. มีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี
การซื้อสินคา ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 13 รายการ 
จากจํานวน 14 รายการ คดิเปนรอยละ 92.86 
2. เผยแพรประชาสัมพันธ เชิญหนวยงานในพ้ืนที่และ
สถาบันการศึกษารวมในการดําเนินการ จัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
สสภ.๑๐ 
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนหนวยงานที่สนใจเขารวมการ
อบรมการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนการบริโภคและการ
ผลิต ที่เปนมิตรอยางยั่งยืน เพ่ือสงเสริมการจัดซื้อ จัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ ๒. สสภ.๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ประเภทสินคาและบริการในพื้นที่มีตัวเลือกจํากัด ยงัไม
ครอบคลุมประเภทสินคาและบริการที่ตองการ 
๒. สินคาและบริการบางประเภทมีราคาคอนขางสูง เชน 
โรงแรม ทําใหอาจสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559  จํานวน ๒๙ รายงาน 
 
สสภ. 11  มีการดําเนินการ ดังนี ้
- โครงการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ดําเนินตามแผนปฏิบัตารจัดซื้อจัดจางจาก
หนวยงาน การจัดซื้อจัดจางและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของภาครัฐไดดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจางจากหนวยงานคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังไดกําหนดนโยบาย
การจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคูกับ
การเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green office) 
 
สสภ.1๔ 
    - มีนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม     
    - ดําเนินการจัดซื้อสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม จํานวน 22 ประเภท แบงเปนสินคา 17 
ประเภท การบริการ 5 ประเภท คือ (1) กระดาษ
คอมพิวเตอรและกระดาษสีทําปก (2) กระดาษชําระ  
( 3) ก ล อ ง ใ ส เ อ ก ส า ร   ( 4) เ ค รื่ อ ง ถ า ย เ อ ก ส า ร  
(5) เครื่ อ งพิ มพ  (6) ซองบรร จุภัณฑ  (7) ตลับหมึ ก  
( 8) แ บ ต เ ต อ ร่ี ป ฐ ม ภู มิ   ( 9) ป า ก ก า ร ไ วท บ อ ร ด  
(10) ผลิตภัณฑลบคําผิด  (11) แฟมเอกสาร (12) สีทา

๓. คุณภาพสินคาบางประเภทมีปญหาในการใชงาน เชน 
กระดาษมักจะที่มีความชื้นมากกวาสินคาปกติ ทําใหไม
เหมาะสมกับการใชงานในการถายเอกสารหรือพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อาคาร  (13) หลอดฟลูออเรสเซนต (14) เครื่องเรือนเหล็ก 
(15) รถยนต (16) น้ํามันหลอลื่น (17) น้ํามันเชื้อเพลิง การ
บริการ 5 ประเภท คือ (1) สถานีนํ้ามันหลอลื่น (2) สถานี
บริการรถยนต (เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง) (3) การจัดจางบริ
การทําความสะอาด (4) การจัดจางบริการเชาเครื่องถาย
เอกสาร  (5) การเลือกใชบริการโรงแรม  จากเปาหมายที่
กําหนดไว คิดเปนรอยละ 82 ของเปาหมายที่กําหนด 
 -. กําหนดใหมีการปดไฟในชวงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
- ใชกลองอาหารแทนกลองโฟมในการจัดกิจกรรมตางๆ 
- สงเสริมใหมีการใชกระดาษใหครบ ทั้งสองดาน 
 
สสภ. 15 
1. ในป 2559 สงเสริมใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคา
แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ เ ป น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( Green 
Procurement) จํานวน 14 รายการ คิด เป นร อยละ 
48.13 
2. สสภ.15 โดยงานพัสดุ ไดจัดทําคูมือสินคาและบริการที่
เขาเกณฑการจัดซื้อจัดจางสินคา จํานวน 1 เลม โดยอางอิง
ฐานขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ http://gp.pcd.go.th   
3. สสภ.15 โดยงานพัสดุ ไดจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรฯ เชน 
กระดาษคอมพิวเตอร   ไดจัดซื้อผลิตภัณฑของบริษัท
กระดาษไทย จํากัด  ชื่อสินคา คือ Idea Green ซึ่งไดรับ
เคร่ืองหมายสลากเขียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มีการเปลี่ยนแปลงผูผลิตที่ผานเกณฑขอกําหนดสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทุกป สินคาเดิมท่ีเคย
ผานเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ปจจุบันไมผานเกณฑ ทําใหผลการจัดซื้อ
สินคาและบริการที่เปนมิตรฯ ลดลง (สํานักงานฯ เคยซื้อ
สินคายี่หอหนึ่งในป 2550-2555 เคยเปนสินคาที่เปน
มิตรฯ แต ป 2556-ปจจุบัน  สินคาดังกลาวของผูขาย
รายนั้นๆ ไมมีในฐานขอมูล) ซึ่งเปนปญหาที่ควบคุมไมได 
ข้ึนอยูกับการดําเนินงานของผูประกอบการรายนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประชาสัมพันธและผลักดันใหสินคาที่เคยผาน
เกณฑขอกําหนดเขาสู ระบบไดรับมาตรฐาน
ตอเนื่อง 
2. ประชาสัมพันธและผลักดันใหโรงแรมเขาสู
มาตรฐานรับรองเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- สสภ.15  มีสัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) 
ในหนวยงานภาครัฐตองบประมาณแตละป ดังนี ้
ป 2556 เทากับ รอยละ 57.35  
ป 2557 เทากับ รอยละ 85.28 
ป 2558 เทากับ รอยละ 76.61 
ป 2559 เทากับ รอยละ 46.76 
 
สสภ.16  มีการดําเนินการ ดังน้ี 
- มีนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม     
-  ดํ า เนินการจั ดซื้ อสิ นค าและบริการที่ เ ปนมิ ตร กับ
สิ่ งแวดลอม จํ านวน 9 ประ เภท คือ  (1)  กระดาษ
คอมพิวเตอรและกระดาษสีทําปก (2) กระดาษชําระ (3) 
ซองบรรจุภัณฑ  (4) ตลับหมึก  (5) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ  (6) 
ปากกาไวทบอรด  (7) ผลิตภัณฑลบคําผิด  (8) แฟมเอกสาร  
และ (9) หลอดฟลูออเรสเซนต จากเปาหมายที่กําหนดไว 
10 ประเภท คิดเปนรอยละ 90 ของเปาหมายที่กําหนด 
 
ทสจ.เชียงราย 
- ดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยมีการซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หมวดวัสดุและเคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน ๖ รายการ จาก
จํานวน 1๐ รายการ คิดเปนรอยละ ๖๐ 
ทสจ.พิจิตร  

๒. การใชบริการโรงแรมใบไมเขียว และบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในพ้ืนที่ตั้งของสํานักงานฯ ซึ่งเปนจังหวัด
ทองเที่ยว มีอัตราคอนขางสูงกวาอัตราที่เบิกจายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เขารวมโครงการสํานักงานสีเขียวและผานการประเมินไดรับ
รางวัลสํานักงานสีเขียงระดับเหรียญทอง จากกรมสงเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ประจําป 2559 
 
ทสจ.สุโขทัย  
มีนโยบายจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 
ทสจ.อุตรดิตถ  
1. สงเสริมการซื้อวสัดุสํานักงานจากบริษัทที่มีการผลิตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. กําหนดใหมีการปดไฟและเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา              
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
3. ใชวสัดุทางธรรมชาติที่ยอยสลายไดหรือวสัดุที่สามารถนํา
กลับไปรีไซเคิลไดในการจัดอาหารและอาหารวางในกิจกรรม
ตางๆ 
4. สงเสริมใหมีการใชกระดาษใหครบทั้งสองดาน 
 
ทสจ.อุทัยธาน ีดําเนินการ ดังนี ้
- จัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรจังหวัดอุทัยธานี
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําป 2558 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรจังหวัดอุทัยธานีทั้ง
สวนราชการ และ อปท. ในเรื่องการบริโภคและการผลิต ที่เปน
มิตรอยางยั่งยืน เพ่ือสงเสริมการจัดซื้อ จัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Procurement) เม่ือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมหวยขาแขงเชษฐ
ศิลป อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณสนับสนุนจาก 
สป.ทส. 
- บุคลากรจากหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ เขารวม
โครงการ รวมทั้งสิ้น 120 คน 
 
ทสจ.ชัยนาท 
ดํ าเนินการจัดซื้อ จัดจ างวั สดุ สํ านักงานที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน กระดาศ A4 ถานไฟฉาย ปากกาลบคําผิด 
แฟม กระดาษชําระ เปนตน โดยดําเนินการเปนประจําทุกป 
 
ทสจ.สุพรรณบุรี 
มีการดําเนินการ จัดซื้อวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
ป 2555   
มีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวนเงิน 113,352.01 บาท 
โดยมี จัดซื้อวัสดุที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมจํานวนเงิน 
13,740 บาท 
ป 2556  
มีการจัดซื้อวสัดุสํานักงาน จํานวนเงิน 45,630 บาท โดยมี
การจัดซื้อวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจํานวนเงิน 2,650 
บาท 
ป 2557  
มีการจัดซื้อวสัดุสํานักงาน จํานวนเงนิ 38,837 บาท โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีการจัดซื้อวสัดท่ีุเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจํานวนเงิน 2,340 
บาท 
ป 2558  
มีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวนเงิน 37,221 บาท โดย
จัดซื้อวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจํานวนเงิน 15,477 
บาท 
ป 2559  
มีการจัดซื้อวสัดุสํานักงาน จํานวนเงนิ 118,170.89 บาท 
โดยจัดซื้อวัสดุที่ เป นมิตรกับสิ่ งแวดลอมจํ านวนเงิน 
40,368 บาท 
 
ทสจ.อุดรธานี  
มีสัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่ ง แ วดล อม  (Green Procurement) ใ นหน วย ง านป  
2555-2556 เทากับรอยละ 25 เนื่องจากในป ๒๕๕๕ –
๒๕๕๖ วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการผลิตจํานวนไม
มาก และยังไมมีการรณรงค ประชาสัมพันธ ไปยังสถาน
ประกอบการ/ โรงแรม และมีจํานวนสินคาและบริการที่
ไดรับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดลอม
อ่ืนๆ 2 ชนิด 
 
ทสจ.หนองบัวลําภู 
มีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน กระดาษ , 
หลอดไฟ เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ศรีสะเกษ 
- สงเสริมใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบรกิารท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
- จัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามนโยบายภาครฐั 
ควบคูกับการเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 
 
ทสจ. รอยเอ็ด  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด มีนโยบายและไดดําเนิน
โครงการ  ๕ ส และโครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) และได มีการจัดซื้ อ จัดจ าง  และการเลือกใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสํานักงานฯ เชน 
กระดาษ, หมึกพิมพ, สารทําความสะอาด เปนตน และ
กําหนดมาตรการในการประหยัดน้ําและไฟฟาของบุคลากร
ในสํานักงานฯ 
 
ทสจ. ชลบุร ีดําเนินการ ดังนี้ 
1. สงเสริมการซื้อกระดาษที่ทําจากฟารมตนไม 
2. กําหนดใหมีการปดไฟในชวงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
3. ใชกลองอาหารแทนกลองโฟมในการจัดกิจกรรมตางๆ 
4. สงเสริมใหมีการใชกระดาษใหครบ ทั้งสองดาน  
๕. ดําเนินการตัวชี้วัดประหยัดนํ้า ประเมินตนเองไดคะแนน
ระดับ ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ. จันทบุร ี 
-มีการจัดซื้อวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมมีการนํา
กลองโฟมเขามาในสํานักงานฯ 
 
ภาคเอกชน  
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
-สงเสริมและจัดซื้อจัดจาง สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด มหาชน 
-เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณที่จะผลักดันใหเกิดความยั่งยืนใน
หวงโซอุปทานของบริษัทในระยะยาว ในป 2557 บริษัทฯ 
ไดประกาศ “นโยบายการจัดหาอยางยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
สําหรับคูคาธุรกิจ” ซึ่งพัฒนาบนขอกําหนดพื้นฐานดาน
สิ่ งแวดลอม สั งคม และการกํากับดูแล กิจการ หรือ 
Environment, Social and Governance (ESG) โ ด ย
นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ีไดกําหนดความคาดหวังของ
บริ ษัทตอคูคาธุรกิจหรือผูสงมอบสินคาและผลิตภัณฑ 
ครอบคลุมแนวทางการดําเนินงานอยางยั่งยืนใน 4 ดาน
หลัก ไดแก  

1) ด า น ผ ลิ ต ภั ณฑ แ ล ะ บ ริ ก า ร  ( Product and 
Service) เนนในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

2) ดานบุคลากร (People) ใหความสําคัญในเร่ืองการ
ปฏิ บัติตอบุคลากรอยางเปนธรรมและเคารพในสิทธิ
มนุษยชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3) ดานกระบวนการผลิต (Process) มุงสรางความ
ตระหนักในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดลอมตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และ  

4) ดานการดําเนินงาน (Performance) สงเสริมการ
ดํ าเ นินธุรกิ จตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
พรอมกันน้ี บริษัทไดจัดฝกอบรมพนักงานดานจัดซื้อและ
พนักงานที่เก่ียวของถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว เพื่อ
สรางความรูและเขาใจถึงความสําคัญการจัดหาอยางยั่งยืน 
ตลอดจนสรางการมีสวนรวมในการสงเสริมแนวปฏิบัติ
สําหรับคูคาธุรกิจของบริษัท กอนสื่อสารนโยบายและแนว
ปฏิบัติไปยังคูคาธุรกิจในป 2558 และ 2559 รวมกวา 
7,500 ราย  

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมุงมั่น “จัดหาวัตถุดิบหลักทาง
การเกษตรอยางยั่งยืน” กลาวคือ วัตถุดิบหลักที่ใชในการ
ผลิตอาหารสัตวไดแก ปลาปน ขาวโพด ถั่วเหลือง น้ํามัน
ปาลม และมันสําปะหลังจะมาจากแหลงที่มาที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานสากลดานความยั่งยืนหรือสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับถึงกระบวนการผลิตตามท่ีสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติที่บริษัทกําหนด และตั้งแตป 2558 เปนตนมา  
ปลาปนทั้งหมดที่จัดหาและใชในประเทศไทย มาจากแหลงที่
ถูกตองตามกฎหมาย สามารถสอบยอนกลับไดถึงแหลงท่ีมา
ได  ภายใตมาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเปนมาตรฐานการผลิต
ปลาปนและน้ํามันปลาอยางยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดใน
ปจจุบัน  
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในป 2559 ซีพีเอฟนับเปนบริษัทแรกในประเทศไทย
ที่จัดหาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากแหลงที่ถูกตองตามกฏหมาย
ภายใตระบบตรวจสอบยอนกลับ (Corn Traceability) ที่
บริษัทไดพัฒนาข้ึน ทั้งน้ี เพื่อเปนจุดเร่ิมตนในการแกไข
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไมวาจะ
เปนการบุกรุกพื้นที่ปา  หมอกควันไฟปาจากการจัดการวัสดุ
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน โดยระบบตรวจสอบยอนกลับ
นี้ไดผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
ภาคสวนตางๆ อาทิ คูคาธุรกิจ เกษตรกร นักวิชาการ 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม พรอมท้ังไดจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ใหแกคูคาธุรกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว
ทั้งหมดดวย 
    บริษัทยังไดรวมมือกับบริษัท เอจี โพรเซสซิ่ง อิงค หรือ 
AGP สหกรณการเกษตรรายใหญของสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการ "โครงการความรวมมือในการพัฒนาระบบการ
จัดหากากถ่ัวเหลืองอยางยั่งยืน" นอกจากนี้ นํ้ามันปาลม
ทั้งหมดที่บริษัทใชในธุรกิจแปรรูปอาหารไดรับการรับรอง
มาตรฐานความยั่ ง ยื น  Roundtable on Sustainable 
Palm Oil หรือ RSPO ดวย 
 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
- มีการสงเสริมสิ่งแวดลอมโดยเพิ่มรายการสินคา/บริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง  รวมถึงการจัดทําคูมือ
และทําเนียบสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีการจัดซื้อ
สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจํานวน  22 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ภาครัฐควรชวยสนับสนุนและสงเสริมทั้งใน
รูปแบบของโครงการหรือนโยบายที่ชัดเจนเพื่อ
นําสูการปฏบิัติจริง 
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บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 
-ประกาศใช Green Purchasing Guideline (GPG) รวมทั้ง
สื่ อสาร ไปให  Supplier เ พื่ อ ใช เ ป น เครื่ องมื อ ในการ
ดําเนินการระบบใหมีการจัดซื้อ-จัดจาง สินคาและบริการที่
มิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังเปนการสงเสริมให Supplier 
เห็นความสําคัญของการดําเนินการของบริษัทตนเองที่อาจ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหมีการจัดทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม โดยกิจกรรมที่ Supplier 
ตองดําเนินการ ไดแก 
1. ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 
2. มีกระบวนการหรือกิจกรรมในการลดการปลอยกาซ 
เรือนกระจก 
3. มีกระบวนการหรือกิจกรรมในการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรแหลงนํ้า 
4. สนับสนุนใหมีการรีไซเคลิทรัพยากร 
5. มีระบบการจัดการสารเคมี 
6. มีการดําเนินกิจกรรม CSR ดานสิ่งแวดลอม 
 
บริษัทปนูซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจ ี
-การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เอสซีจีจะพิจารณาจัดหาสินคาของคูธรุกิจ ซึ่งได
ผานการรับรองฉลากสีเขียว ซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ํา การจัดการ
ของเสีย และสงเสริมการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

-การเผยแพรรายชื่อของ Green Product ในปจจุบันไม
แพรหลายเทาที่ควร 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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โดย เอสซีจี ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกคูธุรกิจ และตรวจ
ประเมินรับรองผลภายใตโครงการ Greening the Supply 
Chain เพื่อใหคูธุรกิจมีความพรอมดานความรู บุคลากร 
โดยเฉพาะคูธุรกิจที่เปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง ในป 2559 เอสซีจีมีรายการสินคาในทะเบียนการ
จัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 75 รายการ และมี
มูลคาการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 9.936 ลานบาท 

1.1.2 ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ของประเทศเพ่ือสนับสนุน
แผนงาน/โครงการเชิ ง
บูรณาการ ท่ีใหวามสําคัญ
กับกิจกรรมที่สงเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ควบคู
กั บ ก า รพั ฒ น า ใ น ด า น
เศรษฐกิจและสังคม 
 หนวยงานรับผิดชอบ  : 
นร (สงป.) 

-ไมมีการรายงานขอมูล- - - 

ระยะปานกลาง 
1.1.3 เพิ่มขีดความ 
สามารถและสรางความ
เขมแข็งแกภาคประชาชน
ในการเลือกบริโภคสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการ ดังน้ี 
๑. พัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษไดเห็นชอบตอ
รางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการฯ ประเภทบริการทํา
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สิ่งแวดลอม เชน การติด
ฉลากสิ่งแวดลอม       
(Eco-Labeling) และ
ฉลากแสดงประสิทธภิาพ
การใชพลังงานของสินคา  
(Minimum Energy 
Performance) 
โดยเฉพาะรถยนตและ
สินคาอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนการสรางและ
พัฒนาฐานขอมูลระบบ
ขนสงสาธารณะ เพื่อเสนอ
ทางเลือกการเดินทางแก
ผูใชบริการ เปนตน โดย
ภาครัฐเพิ่มบทบาทการเปน
ผูนําในการสงเสริมการสราง
ตลาดสินคาและบริการท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
กษ 
ทส (คพ./สส.) 

 อพช. 

ความสะอาดและบริการโรงแรม สถานประกอบ กิจการ  
ซอมยานพาหนะ แฟมกระดาษ และซองเอกสาร เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2559 
๒. ขึ้นทะเบียนสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ (ตะกราเขียว) ในฐานขอมูลสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษอยางตอเนื่อง โดย
มีสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 24 ประเภท 
(19 ผลิตภัณฑ และ 5 บริการ) และมีรายการสินคาและ
บริการที่ไดรบัการขึ้นทะเบียน 1,112 รายการ 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
-ดําเนินการสงเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในกลุมของสถานประกอบการขนาด
เล็ก และขยายผลในกลุมสถานบริการประเภทโรงแรม และ
กลุมผูบริโภค สํานักงานและประชาชนทั่วไป อยางตอเนื่อง
โดยมีผลการดําเนินงาน ในป 255๙ ดังนี ้
       ๑) การสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Green Production) 
 ในป ๒๕๕๘ ไดดําเนินการพัฒนาเกณฑการผลิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ OTOP ระดับ 
4 และ 5 ดาว ในประเภทผา (รวมเคร่ืองแตงกายและเคหะ
สิ่งทอ) และประเภทของใช/ของตกแตงและของที่ระลึก (ไม
รวมจักสานและเซรามิก) จํานวน 24 แหง ผานเกณฑการ
ประเมินจํานวน 18 แหง และในป ๒๕๕๙ ไดขยายผลไปยัง
สถานประกอบการ OTOP ระดับ ๔ และ ๕ ดาว ประเภท
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เคร่ืองแตงกายและเคหะสิ่ งทอ ประเภทของเครื่องใช  
ประดับตกแตง ประเภทเซรามิกและจักสาน จํานวน 49 
แหง มีสถานประกอบการผานการรับรองการผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม จํานวน 35 แหง ประกอบดวย ระดับดีเยี่ยม 
(G ทอง) จํานวน 9 แหง ระดับดีมาก (G เงิน)จํานวน 16 
แหง และระดับดี (G ทองแดง) จํานวน 10 แหง และสราง
ชองทางตลาดสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยรวมกับ
กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน Green OTOP ในงาน OTOP 
CITY ประจําป ๒๕๕๘ และ งาน OTOP Mid-Year ณอิม
แพ็ค เมืองทองธานี 
 ๒) สงเสริมการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการประเภทโรงแรม (Green Hotel) 
     ในป ๒๕๕๘ ไดมีการประชุมชี้แจงโครงการ 
Green Hotel ใน ๕ พ้ืนท่ี มีผู เขารวมจํานวน ๓๘๖ คน  
มีโรงแรมสมัครเขารวมโครงการจํานวน 6๕ แหง และได
อบรม Green Hotel กับการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
ใหกับโรงแรมที่เขารวมโครงการ  มีโรงแรมท่ีผานเกณฑการ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจํานวน 59 แหง และในป 
๒๕๕๙ ไดมีการประชุมชี้แจงโครงการ Green Hotel ใน 5 
พื้นที่ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๐๐ คน และไดลงนาม
ความรวมกับองคการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ (เมืองพัทยา) 
ในการดํ า เนินงานส ง เสริมการบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในโรงแรม รวมกัน และขยายผลไปยังโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงแรมสมัครเขารวมโครงการ 
จํานวน ๘๘ แหง ผานการประเมินเอกสาร จํานวน ๗๘ แหง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(รวมพื้นที่ อพท.พัทยา ๑๒ แหง) มีโรงแรมผานการรับรอง
การบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 53 แหง 
ประกอบดวย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จํานวน 20 แหง ระดับ
ดีมาก (G เงิน) จํานวน 16 แหง และระดับดี         (G 
ทองแดง) จํานวน 13 แหง 
 ๓ )  ส ง เส ริมสํ า นัก งานสี เ ขี ยว ท่ี เป นมิ ตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Office) 
 ในป ๒๕๕๘ ไดมีการประชุมชี้แจงโครงการ
สํานักงานสีเขียว Green Office เพ่ือเชิญหนวยงานเขารวม
โครงการ มีผูเขารวมการประชุมประมาณ ๔๐๙ คน มี
โรงแรมสมัครเขารวมโครงการ จํานวน ๘๓ แหง ซึ่งได
ดําเนินการอบรมสํานักงานงานท่ีเขารวมโครงการ และ
อบรมผูตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวแลว และมีสํานักงาน
ที่ผานเกณฑสํานักงานสีเขียว จํานวน 57 แหง ในป ๒๕๕๙ 
ไดจัดประชุมถอดบทเรียนเครือขายสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ณ โรงแรมเอเชีย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและทิศ
ทางการประเมินสํานักงานสีเขียว แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานเครือขายสํานักงานสีเขียว (Green Office) และ
นําผลที่ ไดจากการประชุมไปปรับใช ในการประเมิน
สํานักงานสีเขียวป ๒๕๕๙ และไดจัดประชุมชี้แจงโครงการ
เกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว และรับสมัครสํานักงาน
เขารวมโครงการ ป ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเซียแอรพอรท 
จังหวัดปทุมธานี มีสํานักงานสมัครเขารวมโครงการจํานวน 
๑๖๖ แหง และผานการประเมินเอกสารเบ้ืองตน จํานวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๗๒ แหง และมีสํานักงานผานการรับรองสํานักงานสีเขียว 
จํานวน 55 แหง ประกอบดวย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 
จํานวน 32 แหง ระดับดีมาก (G เงิน) จํานวน 6 แหง และ
ระดับดี (G ทองแดง) จํานวน 14 แหง 
 ๔) สงเสริมผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (G Upcycle) 
     ในป ๒๕๕๘ มีผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่
สมัครเขารวมจากผูประกอบการจํานวน 14 รายและผาน
เกณฑการประเมินผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จํานวน 56 ผลิตภัณฑ ระดับ G-Upcycle ทอง 
จํานวน 31ผลิตภัณฑ ระดับ G-Upcycle เงิน จํานวน ๒๕ 
ผลิตภัณฑ และในป ๒๕๕๙ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ไดรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) และองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ในการ
พัฒนาเกณฑ อัพไซเคิลคารบอนฟุตพ ร้ินท  (Upcycle 
Carbon Footprint) ซึ่งเปนการพัฒนาตอยอดจากรับรอง
ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช G Upcycle โดยบูรณาการกับ
แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพร้ินทผลิตภัณฑ ของ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
การรับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพริ้นท จะชวยยกระดับการ
ออกแบบเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑอัพไซเคิลใหมีความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอมมากยิ่ง ข้ึน กระตุนการสรางนวัตกรรม 
สงเสริมตลาดสีเ ขียว เพื่อนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา มี
ผูประกอบการไดรับการฝกอบรม 80 ราย พัฒนาและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รับรองผลิตภัณฑอัพไซเคิลคารบอนฟุตพริ้นท (Upcycle 
Carbon Footprint) จํ า น ว น  1 9  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  จ า ก
ผูประกอบการ 13 แหง 
 ๕) โครงการความรวมมือบัตรเดียวเขียวทั่วไทย 
(Green Card) 
      ในป ๒๕๕๘ มีหางรานและหางสรรพสินคานํา
รองเขารวมโครงการและใหสิทธิประโยชนกับผูบริโภคที่ซื้อ
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 4 แหง 26 สาขา 
และไดมีการเปดตัวโครงการความรวมมือบัตรเดียวเขียวทั่ว
ไทยอยางเปนทางการ เ น่ืองในวันสิ่ งแวดลอมโลก 5 
มิถุนายน 2558 ในป ๒๕๕๙ ไดพัฒนาและปรับปรุง
ฐานขอมูล Application Green Card สําหรับใหความรูกับ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สามารถสะสมคะแนน และนํามารับสิทธิประโยชนใน
รูปแบบตาง ๆ มีหางรานนํารองเขารวม จํานวน ๒ แหง 
ไดแก สหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
หางสรรพสินคาแมคโคร และจัดนิทรรศการ Green Card 
Application ใ น ง าน  Eco Product International Fair 
2016 และรวมกับบริษัทตาง ๆ ในการรับสิทธิประโยชนใน
รูปแบบที่นาสนใจมากขึ้น 
 
องคกรพัฒนาเอกชน  
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผูประกอบการ และผูบริโภค สับสน และขาด
ความรู เ ก่ี ย ว กั บฉลาก เขี ยว กั บฉลากหรื อ



  

ผ1-๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

-จํานวนรวมของผลิตภัณฑทีไ่ดรับสิทธ์ิใหใชเครื่องหมาย
ฉลากลดคารบอน ณ เดือนตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 139 
ผลิตภัณฑจาก 39 บริษัท/ผูผลิต 
1. ผูประกอบการตระหนักถึงการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และขอการรับรองฉลากเขียว 
2. ผูบริโภคจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป หันมาใสใจตอสิ่งแวดลอม โดยการเลือก
บริโภคสินคาฉลากเขียว 

1. ผูประกอบการสวนใหญจะขอการรับรองฉลากเขียวใน
ผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของภาครัฐ เพราะจะนําไปขาย
ในโครงการจัดซื้อจัดจางสีเขียว 
2. ผูประกอบการยังไมเขาใจการลงทุนเพ่ือรักษา
สิ่งแวดลอมโดยการปรับปรุงระบบการผลิตและขอการ
รับรองฉลากเขียว  
3. ประชาชนทั่วไปใหความสนใจเลือกซื้อสินคาฉลากเขียว
นอย เพราะมีราคาสูงกวาสินคาปกติ 
4. ขาดการประชาสัมพันธฉลากเขียวในสื่อที่เขาถึง
ประชาชนไดงาย เชน วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา ฯลฯ 
เพราะมีงบประมาณในการดําเนินงานจํากัด 
5. ประชาชนไมทราบวา สินคาฉลากเขียวจําหนายที่ไหน
บาง เพราะสินคาฉลากเขียวสวนมากจะจําหนายใหกับ
ภาครัฐผานระบบการจัดซื้อจัดจาง  

เครื่องหมายรับรองอ่ืนๆ เชน ตะกราเขียว ฉลาก
คารบอนฟุตพร้ินท ฯลฯ ที่ติดอยูบนสินคาที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ที่อยูในโครงการจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐ จึงควรมีการแนะนําและใหความรู 
เก่ียวกับฉลากสิ่งแวดลอมแนบไปกับนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครฐัดวย 
2. ควรมีการทํางานเชื่อมโยงกันระหวางฉลาก
สิ่งแวดลอมที่อยูในรายการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ 

1.1.4 กําหนดนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร ด าน
การเงิน การคลัง เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและลด
การกอมลพิษ ตามแนวทาง
การปฏิรูประบบภาษีเพื่อ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( Eco-tax 
Reform) เ พ่ือให เ กิดการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

สสภ.1   
มีนโยบายใหมีการจัดซื้อ จัดจาง สินคา ท่ี เปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอม เชน วสัดุสํานักงาน หลอดไฟ  เคร่ืองปรับอากาศ 
ฯลฯ 
 
สสภ.2 
- กําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจางสินคาที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองในสํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบางประเภท เชน 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด ไมสามารถหาซื้อไดในทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ควรผลิตข้ึนเอง 
 



  

ผ1-๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

บ ริ โ ภค ท่ี เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอม 
 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
ทส  

 กค 

- มีแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม รอยละ 59 จํานวน 14 รายการ สูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
สสภ.๓  
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก 
กระดาษ จํานวน ๒๐๐ รีม 
 
สสภ.4  
-กําหนดนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจาง สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน กระดาษ หลอดไฟ ฯลฯ 
 
สสภ.5  
- กําหนดนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอมโดยมีการ จัดทํ ารายการสินค า เผยแพร
ประชาสัมพันธใหรับทราบ  และวางนโยบายใหจัดซื้อสินคา
ที่มาจากรายการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกอน 
 
สสภ.6  
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๕และ 
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ให จัดซื้อวัสดุสํ านักงาน ที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รอยละ ๑๐๐ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไมไดจัดทํา
คํารับรอง แตมีการปฏิบัติตามคํารับรองดังกลาว โดยต้ังแตป 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีผลการปฏิบัติ รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
- วัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบางชนิดมีราคา
คอนขางสูง  
 
 
- วัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบางชนิดใชไม
คุมคา ไมมีประสิทธิภาพกับราคาที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการตั้ง
ราคาวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
- ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหคุมคา และใหมีประสิทธิภาพสม
ราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
สสภ.9  
กําหนดนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจาง สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 
สสภ.10  
กําหนดนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจาง สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 
สสภ.๑2 
กําหนดนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  เชน กระดาษ หลอดไฟ 
 
สสภ.1๔ 
    - มีนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม         
    - ดําเนินการจัดซื้อสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม จํานวน 22 ประเภท แบงเปนสินคา 17 
ประเภท การบริการ 5 ประ เภท คือ (1) กระดาษ
คอมพิวเตอรและกระดาษสีทําปก (2) กระดาษชําระ  
( 3) ก ล อ ง ใ ส เ อ ก ส า ร   ( 4) เ ค รื่ อ ง ถ า ย เ อ ก ส า ร  
(5) เครื่ อ งพิ มพ  (6) ซองบรร จุภัณฑ  (7) ตลับหมึ ก  
( 8) แ บ ต เ ต อ ร่ี ป ฐ ม ภู มิ   ( 9) ป า ก ก า ร ไ ว ท บ อ ร ด  
(10) ผลิตภัณฑลบคําผิด  (11) แฟมเอกสาร (12) สีทา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อาคาร (13) หลอดฟลูออเรสเซนต (14) เคร่ืองเรือนเหล็ก 
(15) รถยนต (16) น้ํามันหลอลื่น (17) น้ํามันเชื้อเพลิง การ
บ ริ ก า ร  5 ป ร ะ เ ภท  คื อ  (1) ส ถ า นีน้ํ า มั นห ล อ ลื่ น  
(2) สถานีบริการรถยนต (เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง) (3) การ
จัดจางบริการทําความสะอาด (4) การจัดจางบริการเชา
เครื่องถายเอกสาร (5) การเลือกใชบริการโรงแรม  จาก
เปาหมายที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 82 ของเปาหมายที่
กําหนด 
 
สสภ.16  
มีการดําเนินการ ดังน้ี 
- มีนโยบายใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม         
- ดําเนินการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
จํานวน 9 ประเภท คือ (1) กระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษ
สีทําปก (2) กระดาษชําระ (3) ซองบรรจุภัณฑ  (4) ตลับหมึก  
(5) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ  (6) ปากการไวทบอรด  (7) ผลิตภัณฑ
ลบคําผิด  (8) แฟมเอกสาร (9) หลอดฟลูออเรสเซนต จาก
เปาหมายที่กําหนดไว 10 ประเภท คิดเปนรอยละ 90 ของ
เปาหมายที่กําหนด 
 
ทสจ.จันทบุรี  
มีการจัดซื้อวสัดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.พิจิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมในการจัดการองคกร โดยใหมีการ
เลือกใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
ทสจ.สุโขทัย 
มีนโยบายของ สนง.ฯ ในการจัดซื้อสินคาที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมตามนโยบายของรัฐบาล 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.อุทัยธาน ี
1. ดําเนินการภายในหนวยงานใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามนโยบายภาครัฐ 
2. จัดทําโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน OTOP ระดับ 4 และ 5 ดาว ในการผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2555 และ 2557 โดย
ไดรับงบประมาณจาก กรม สส. 
3. จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ลด ละ เลิก การใช
โฟม และถุงพลาสติก ในหนวยงาน ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
4. กําหนดนโยบาย ดังน้ี 
    1) ใหเจาหนาที่ทุกคนงดการใชถุงพลาสติกหรือกลอง
โฟมในอาคารสํานักงาน 
    2) การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 2 หนา 
การสงจดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใช
กระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีสถานประกอบการวสิาหกิจชุมชนไดรับรางวลั ระดับดี
เยี่ยม (ทอง) 1 แหง และ ระดับดีเดน (เงิน) 1 แหง และ
ระดับ ดี (ทองแดง) จํานวน 5 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    3) การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดยปรับ
พื้นที่การทํางานใหเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรในการใช
เคร่ืองปรับอากาศ 
    4) ปรับเปลี่ยนใชเครื่องปรับอากาศ จํานวน BTU ที่
เหมาะสมกับพื้นที ่
 
ทสจ.สกลนคร  
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองทองถ่ิน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนจัดทําในพื้นที่จังหวดัสกลนคร 
 
ทสจ.ยโสธร 
สงเสริมใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.สงขลา  
กําหนดมาตรการใหมีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ตรัง 
๑.จัดซื้อกระดาษที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใชในสํานักงาน 
ตั้งแตป ๒๕๕๙ เปนตนมา  
๒.ใหประชาสัมพันธใหความรูแก ประชาชน และนักเรียนใน
การเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๓.สงเสริมการใชถุงผา  
๔.สงเสริมการลดการใชกลองโฟมในการทํากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  
 
กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดดําเนินการ ดังน้ี 
1. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตตาม
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและดําเนินการ
ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินคาสรรพสามิต และออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด
อัตราและยกเวนภาษีสรรพทสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ 24 
เมษายน 2556 พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลลัพธ ผลกระทบ
การออกมาตรการเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ  
2. อยูระหวางดําเนินการศึกษาการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ํา 

 
 
 
-การขาดความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย รายงาน
ขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษตามที่กฎหมายกําหนด ทําให
ขอมูลมลพิษท่ีจะใชประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบาย
ภาษีมีขอจํากัด 
 
 
 
 

 
 
 
-เห็นควรใหมีการกําหนดโทษที่ชัดเจนและบังคับ
ใชกฎหมายกําหนดโทษที่มีความเขมงวดเพ่ือทํา
ใหทุกภาคสวนจัดทําขอมูลการปลอยมลพิษและ
ตระหนักถึงปริมาณมลพิษที่หนวยงานตนเอง
กอน นอกจากนี้ไมควรกําหนดใหมีหนวยงาน
กลางในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลที่
อางอิงได 

1.1.5 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ  
สนับสนุนใหทุกภาคสวนมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และคานิยมการบริโภคท่ีให
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โ ด ย เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ ข อ มู ล
ขาวสาร และถายทอดองค
ความรูในการบริโภคที่ยั่งยืน
อยางสม่ําเสมอและทั่วถึง 
เพื่อนําไปสูการเปนสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
-ไดดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธเชิงรุก และพัฒนา
ชองทางสื่อ วิธีการและเนื้อหาการประชาสัมพันธ ทั้งทาง
โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส Social Media 
และสื่ออ่ืน ๆ รวมท้ังการถายทอดองคความรูตางๆ เพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรูไปสูประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ครบถวนทุกชองทางการสื่อสาร ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคท่ีให
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
ในป 2559 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คารบอนต่ําที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผดิชอบ  : 
ทส (สส.) 
อพช. 
 

1. สรางความรู  ความเขาใจ เพื่อสรางจิตสํานึกดาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 1.1 ประชาสัมพันธเสริมสรางความรู ความเขาใจ และ
จิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผานทางสื่อโทรทัศน 
  - ผลิตและเผยแพรสารคดีสิ่งแวดลอมทางโทรทัศน 
เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รายการ “ขาว 3 มิติ ชวง 
กินอยู รูคิดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ทุกวันเสารและวัน
อาทิตย เวลา 22.45 - 23.30 น. 
  - ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมเชิง
ขาว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รายการ
เรื่องเดนเย็นน้ี ทุกวันจันทรถึงวันอาทิตย เวลา 16.00 - 
18.00 น. 
  - ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงาน
ของเยาวชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง
การจัดการขยะ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 
รายการกบนอกกะลา ทุกวันศกุร เวลา 20.30-21.30 น. 
  - ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว "พระบิดาแหงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 รายการ
รักษโลก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.29 - 16.30 น. 
 1.2 ประชาสัมพันธเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานสื่อวิทยุ
และสื่อสิ่งพิมพ 
  - เผยแพรประชาสัมพันธ รายการ คนไทยหัวใจ 
สีเขียว ทางสื่อวิทยุ FM 92.50 MHz/AM 891 KHz วัน
จันทรและวันศุกร 
  - เ ผยแพร ประชาสั มพัน ธ ทา งสื่ อวิ ท ยุ ด าน
สิ่งแวดลอม รายการ คุยแตกฟอง ทางสื่อวิทยุ FM 102 
MHz วันจันทรถึงวันศุกร 
  - ผลิตเผยแพรและสรางกระแสการรับรูขอมูล
ขาวสารดานสิ่งแวดลอมของประชาชนผานสื่อวิทยุ ทาง FM 
100 และทาง www.thisiscat.com 
  - เผยแพรประชาสัมพันธวันสิ่งแวดลอมไทยทาง
สื่อหนังสือพิมพ ไทยรัฐ เดลินิวส แนวหนา บานเมอืง 
  - จัดทําและเผยแพรจดหมายขาวกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ประจําป 2559 โดย เผยแพรใน
วารสาร ฟาสวย น้ําใส เชน ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม 
หัวขอ “อินทนนพทฟ าใส” ฉบับที่  5 ประจํา เดือน
พฤษภาคม หัวขอ “ทิพยธารา จากฟาสูดิน” และเผยแพร
จดหมายขาวใหกับเครือขายกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  - ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ผลิตและเผยแพรรายงานสถานการณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอม “เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน” บนเว็บไซต 
www.greennewstv.com 
  - ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ
สิ่งพิมพ เชน เผยแพรขอมูลขาวสารสรางการรับรูและความ
เขาใจดานสิ่งแวดลอมทางสื่อหนังสือพิมพ ประชาสัมพันธ 
“GO WILD FOR LIFE หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆาแกปญหา
สัตวปาสูญพันธุ” ทางหนังสือพิมพรายสัปดาห นิตยสาร 
โพสต ทูเดย @ Weekly จดหมายขาวกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการดานขยะ นํ้าเสียและมลพิษ ทางอากาศ
ผานชองทางสื่อสารตางๆ 
 - ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการขยะอยางครบวงจรใหกับเยาวชนทางสื่อ
กระจายเสียงออนไลน ทาง Cat Radio 
 - ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการขยะอยางครบวงจรในการสรางกระแสสังคม
ทางสื่อวิทยุ ผานสื่อวิทยดุานการจราจร ทาง จส. เอฟ เอ็ม 
100 MHz. และ FM 95 MHz. 
 - ประชาสัมพันธโครงการสรางวินัยชุมชนและโรงเรียน
ปลอดขยะผานสื่อหนังสือพิมพเดลินิวส จํานวน 1 คร้ัง ฉบับ
วันที่ 1 ธนัวาคม 2558 
 - ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนประชาสัมพันธเมือง
นาอยูอยางยั่งยืน สารคดี ชุด "กรอบ 5 เมืองนาอยู (คูวิถี
ไทย)" เผยแพรทางชอง 11 ทุกวันจันทรและอังคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 - ประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมการจัดการขยะเพ่ือ
เสริมสรางสังคมสีเขียว ชุด รวมใจสูภัยแลง จํานวน 12 
ตอน เผยแพรทางเจาะประเด็นขาวค่ํา ชอง 7, ขาวขน รับ
อรุณ ชอง Nation TV ชอง TGN และ Youtube 
 
 - ผลิตสปอตโทรทัศนประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการใช
ถุงผา ลดการใชถุงพลาสติก สงเสริมการบริหารจัดการขยะ
อยางครบวงจร 
 - ผลิตและเผยแพรสื่อโทรทัศนประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบานในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผลิตสารคดี ชุด "ผูนํา..ทสม. (บูรณาการ
เครือขาย)" จํานวน 20 ตอน และเผยแพรทางชอง NBT ทุก
วันเสารและอาทิตย 
 - ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธผลงานการวิจัย
ดานสิ่งแวดลอม และเผยแพรทางชอง 11 สารคดีสั้นชุด 
"วิจัยตรงจุด หยุดปญหา" 
3. การรณรงคและประชาสัมพันธดานการผลิต การ
บริการ และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 - ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีและ
สรางคานิยมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับ
เยาวชนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ชอง 11 รายการเมล็ดพันธุพิทักษโลก ทุกวันจันทรและวัน
อังคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 - ผลิตและเผยแพรสกูปโทรทัศนเพื่อประชาสัมพันธ
สงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยชอง 11 รายการ Green Monitor ทุกวนัศุกร 
 - จัดงานมหกรรมการผลิต การบริการ และการโภคที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Otop) อิมแพคอารีนา 
เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 23 - 30 ธนัวาคม 2558 
 - จัดงานมหกรรม โอทอป มิดเยียร 2016 (OTOP 
MIDYEAR 2016) อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ระหวาง
วันที่ 6 - 13 มิถุนายน 2559 
 - เผยแพรประชาสัมพันธวันสิ่งแวดลอมไทยทางสื่อ
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ เดลินิวส แนวหนา และบานเมือง 
 - ผลิต วีดี ทั ศน สรุปผลการประชุ มรั ฐภาคี กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 21  
 - จัดทําเว็บไซตโครงการตลาดสินคาสีเขียวออนไลน 
(Greenmarket) www.thaiecomarket.com และแผนพับ
ประชาสัมพันธตลาดสีเขียวออนไลน 4,000 แผน เพ่ือให
สนับสนุนผูประกอบการและประชาชนทั่วไปไดเขาถึงสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 - โครงการ พัฒนาและ เผยแพรองค ความ รู ด าน
สิ่งแวดลอมดีเดน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาเว็บ
เพจรวบรวมศูนยเรียนรูสิ่งแวดลอมของกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม http://envilearningcenter.deqp.go.th เพื่อ
เผยแพรประชาสั มพันธศูนย เ รี ยนรู ด านการจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอมที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดําเนินการ
พัฒนาเพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยเรียนรู
และขยายผลใหประชาชนท่ัวไปและผูที่สนใจไดรับทราบ 
 - โครงการศูนยขอมูลดานสิ่ งแวดลอม โดยจัดทํา
พิพิธภัณฑเสมือนจริง (Virtual Museum) จํานวน ๓ แหง 
ไดแก เมืองตนแบบสิ่งแวดลอมเมืองยั่งยืน จ.ลําปาง ศูนย
เรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผา จ.เชียงใหม และศูนย
เรียนรูชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ จ.สตูล และจัดทําสื่อ
มัลติมีเดียสาระสถานการณสิ่งแวดลอม จํานวน ๕ เรื่อง 
ไดแก การผลิต การบริการและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พื้นที่ชุมน้ํา หมูบานตนแบบปลอดการเผา 
Upcycling และปะการังฟอกขาว 
 - จัดพิมพคูมือและเอกสารขอกําหนดการดําเนินการจัด
จําหนายสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Card) จํานวน 50 เลม ใหกับหางสรรพสินคาที่เขารวม
โครงการ และจัดพิมพแผนพับประชาสัมพันธโครงการ
สงเสริมการใชบัตรสะสมคะแนน (Green Card) จํานวน 
500 แผน แจกจายใหกับประชาชนที่สนใจบัตรสะสม
คะแนน (Green Card) 
 - จัดทําชุดนิทรรศการสงเสริมการมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการในการบริการที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม 
ประเภทโรงแรม จํานวน ๒ ชุด และแผนพับประชาสัมพันธ
โครงการฯ Standy Mascot โครงการฯ ตัวสัญลักษณ G 
เพื่อ ใช ในการรณรงคประชาสัมพันธ โครงการให กับ
ผูประกอบการ/เจาหนาที่โรงแรม และผูเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 - จัดพิมพและเผยแพรคูมือระบบรับรองและฉลาก 
อัพไซเคิลคารบอนฟุตพริ้นท รวมทั้งขอกําหนดระบบรับรอง
และฉลากอัพไซเคิลคารบอนฟุตพริ้นท  และจัดทําชุด
นิทรรศการ UPCYCLE Carbon Footprint เพื่อใชในการ
รณรงคประชาสัมพันธโครงการใหกับผูประกอบการ และ
ผูเกี่ยวของ 
4. การรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานกึ ปองกัน  
ลดการเผาในท่ีโลงและหมอกควัน 
  - การเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกสูกลุมเปาหมายผาน
สื่อวิทยุ ประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 
เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร พะเยา นาน แมฮองสอน 
ประจําป 2559 จํานวน 12 สถาน ี
  - เผยแพรสารคดีโทรทัศนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของภาคีเครือขายสิ่งแวดลอมในอาเซียนเพื่อ
แก ไขปญหาหมอกควันและไฟป า  ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ทุกวันเสาร และทาง Thai 
TV Global Network 
  - ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ นโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม "พลิกฟนผืนปาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน" ทางหนังสือพิมพ ไทยรัฐเดลินิวส มติชนสุด
สัปดาห ขาวสด บานเมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  - จัดประชุมสัมมนาเสริมศักยภาพองคความรูศูนย
เรียนรูชุมชนตนแบบปลอดการเผา ประชารัฐรวมใจเฝาระวัง
ไฟปาลดหมอกควัน 
  - โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมเครือขาย
ภาคี อาสาสมัครเผาระวัง ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบปลอด
การเผา รวมพลังชุมชนทุกภาคสวน ลดไฟปาลดหมอกควัน 
จํานวน 8 คร้ัง ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 
 
  - อบ รม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รห ลั ก สู ต ร  Environment 
Awareness : Green School สําหรับเจาหนาที่ สปป.ลาว 
จํานวน 20 คน 
  - จัดทําสื่อการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
ปองกันลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน ไดแก  คูมือ 
โปสเตอรปายรณรงค แผนพับ สื่อรณรงคพ้ืนบาน และสื่อ
นิทรรศการหมอกควัน โดยแจกจายใหกับกลุมเปาหมาย 
โ ร ง เ รี ย น  องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น  สํ า นักง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เอกชนเครือขาย
ชุมชนและโรงเรยีนปลอดขยะ และผูที่เก่ียวของ 
  - ผลิตและเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการปองกัน
ปญหาหมอกควัน ไฟปา และการเผาในท่ีโลง ความยาวตอน
ละ 2 นาที จํานวน 20 ตอน เผยแพรทางชอง 11 รายการ 
"รูทัน ควันพิษ" ทุกวันจันทรและอังคาร 
  - ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นเพื่อเตรียมความพรอมใน
การรับมือสถานการณภัยแลง 12 ตอน เผยแพรทางชอง 7 
รายการ เจาะประเด็นขาวค่ํา ทุกวันพฤหัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  - ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนสรางจิตสํานึกเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา เผยแพรทางชอง 7 
รายการ บันทึกชางไทย ทุกวนัจันทร กอนขาวภาคค่ํา 
  - เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมเฝาระวังไฟปา ลด
หมอกควันขาวประชาสัมพันธทางโทรทัศน จํานวน 4 คร้ัง 
1) ชอง 5 “รายการขาวเดนภาคดึก” ออกอากาศวันที่ 20 
ธ.ค. 58 2) ชอง 9 “รายการคูขาว เสาร – อาทิตย” 
ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 58 3) ชอง 11 “รายการขาว
เชา” ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 58 และ 4) ชอง LC Cable 
เชียงใหม ออกอากาศชวงธันวาคม 58 
  - เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมเฝาระวังไฟปา ลด
หมอกควันขาวประชาสัมพันธทาง นสพ. จํานวน 5 คร้ัง 
(ไทยรัฐ เดลินิวส สยามรัฐ แนวหนา บานเมือง) ชวงธันวาคม 
2558 
  - ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทางชอง 5 วัน
เสาร 
  - ผลิตสกูปโทรทัศนประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรอบ 6 
เดือน สกูปโทรทัศน 2 เรื่อง (เดินหนาประเทศไทย) 
5. การสรางวินัยของคนในชาติ มุงสูการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 5.1 การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศ ดาน
ขยะมูลฝอยใหเปนองคความรู เพื่อสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
    พัฒนาชองทางถายทอดขอมูลสารสนเทศดานขยะ
มูลฝอยใหเปนฐานขอมูลองคความรูเพื่อสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ในเรื่องสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการขยะ การลด
การใชทรัพยากร ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (แหลงกําจัดขยะ) โดยนําเสนอในรูปแบบ 
Infographic E-Book คลิปวิดีโอ เว็บเพจบริหารจัดการ
ขอมูลและสารสนเทศดานขยะมูลฝอยใหเปนองคความรูเพื่อ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนชองทางการถายทอดขอมูล
สารสนเทศดานขยะมูลฝอยใหเปนฐานขอมูลองคความรูองค
ความรู (http://infotrash.deqp.go.th) 
 5.2  การสื่อสารรณรงคเรื่องขยะใหครบวงจรเพื่อสราง
กระแสสังคมจากจุดเร่ิมตนจนถึงแหลงกําจัดขยะ 
    - จัดพิมพคูมือชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
waste  3,000 เลม โดยแจกจายใหกับกลุมเปาหมาย 
โ ร ง เ รี ย น  องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น  สํ า นักง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เอกชนเครือขาย
ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และผูเขารวมพิธีเปดศูนย
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    - จัดพิมพโปสเตอรลด แยก นํากลับมาใชใหม  
เปลี่ยนเปลี่ยนขยะเปนทรัพยากร 20,000 แผน 
    - แผนพับสรางวินัยคนในชาติสูการพัฒนาอยาง
ยัง่ยืนพรอมใบสมัครโครงการ 40,000 แผน 
    - จัดทําถวยและโลรางวัลโรงเรียนและชุมชนปลอด
ขยะ สําหรับผูไดรับรางวัล โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ ใน
งานวันสิ่งแวดลอมโลก 
    - จัดทําสื่อรณรงคพื้นบานสรางวินัย ลดขยะ แยก
ขยะ นําขยะกลับมาใชใหม 5,000 ชิ้น 
    - นิทรรศการ ขยะครบวงจรเปลี่ ยนขยะเปน
ผลประโยชนของประชาชน 5 ชุด 
    - สื่อรณรงคการสรางสํานึกสูวินัยเพื่อคัดแยกตั้งแต
ตนทาง 
 5.3 การพัฒนาศูนยเรียนรูสังคมรีไซเคิลในโรงเรียน 
ชุมชน ตนแบบดานการจัดการขยะมูลฝอย 
    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดตั้งศูนยการ
เรียนรูชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste เพื่อเปน
แหลงเรียนรู  และศึกษาดูงานใหหนวยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรชุมชน โรงเรียน ไดรับทราบเก่ียวกับ
การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร จํานวน 5 แหง ดังน้ี 
    - ชุมชนบานโปงศรีนคร จ.เชียงราย 
    - ชุมชนหนองโจด จ.นครราชสีมา 
    - ชุมชนบานหัวถนน จ.ขอนแกน 
    - โรงเรียนวดัทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จ.สุพรรณบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    - โรงเรียนสาธติเทศบาลบานเชตวัน จ.แพร 
 5.4  การเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจําศูนยเรียนรูโดย
กําหนดใหมีการจัดอบรม 
    - อบรมเพิ่มศักยภาพศูนยการเรียนรูชุมชนปลอด
ขยะ Zero waste ระหวางวันที่  24 - 26 กุมภาพันธ  
2559 ณ โรงแรมมันตรา วารี จังหวัดขอนแกน และศึกษา
ดูงาน ณ ชุมชนบานหัวถนน เทศบาลตําบลพระลับ จังหวัด
ขอนแกน โดยมีผูเขารวมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ศึกษาดูงาน จํานวน 100 คน ประกอบดวยผูแทนจากศูนย
การเรียนรูชุมชนปลอดขยะ ผูแทนชุมชนปลอดขยะ ซึ่งกําลัง
จัดตั้งเปนศูนยเรียนรู ป 2559 และหนวยงานที่เก่ียวของ 
    - อบรมเพิ่มศักยภาพศูนยการเรียนรูโรงเรียนปลอด
ขยะ Zero waste ระหวางวันท่ี 7 - 10 เมษายน 2559 
ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดกิจกรรม
เสริมศักยภาพองคความรูพัฒนาเครือขายศูนย เรียนรู
โ ร ง เ รี ย น ปล อด ขย ะ  Zero Waste School “เ ท คนิ ค
กระบวนการวิทยากรถายทอดองคความรู... สูมืออาชีพ” 
ใหแกผูอํานวยการ คณะครู อาจารย และนักเรียน เขารวม
อบรมประมาณ 80 คน ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ธารา
มันตรา ชะอํา รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเ นินงานโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนใหเปนศูนยเรียนรู  “โรงเรียนปลอดขยะ” ที่มี
ศักยภาพในการขยายองคความ รู ใหแก โรงเรียนและ
หนวยงานตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    - จัดสัมมนาสรางวินัยคนในชาติเพ่ือคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ในวันที่ 3 
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
 5.5  โครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ 
zero waste เฉลิมพระเกียรติฯ ป 2559  
    1) โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ป 2559 
มีชุมชนสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 414 แหง และได
มีพิธีมอบรางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เฉลิมพระ
เกียรติ 8๙ พรรษา 8๙ ชุมชน ป 2559 ระดับประเทศใน
วาระวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิม-
แพ็คฟอรั่ม ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยมีชุมชนที่เขารับรางวัลชนะเลิศ แบงเปน 
กลุม S ชุมชนขนาดเล็ก ไดแก ชุมชนโรงพยาบาลคายวิภาวดี
รังสิต จังหวัดสุราษฎรธานี กลุม M ชุมชนขนาดกลาง ไดแก 
บานหนองสะแกกวน จังหวัดบุรีรัมย และกลุม L ชุมชน
ขนาดใหญ ไดแก ชุมชนบุลําดวนใต จังหวดับุรีรมัย 
    2) โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) เฉลิมพระเกียรต ิ61 พรรษา 61 โรงเรียน 
ป  2559 มีโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 
1,109 แหง ไดมีพิธีมอบรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระวัน
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ไ ท ย แ ล ะ วั น อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานแหงชาติ        4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยการแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีโรงเรียน
ที่เขารับรางวัลชนะเลิศ แบงเปน กลุม A โรงเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 
ไดแก โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวดัชลบุร ีกลุม B โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ไดแก โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร จังหวัด
สกลนคร 
    3) การสัมมนาและพิ ธีมอบราง วัลสร า ง วินัย 
ในโรงเรียน Zero Waste School มุงสูการจัดการขยะอยาง
ยั่งยืนจัดงานเสวนา “ครู...ผูสรางพลเมือง เพ่ือสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน” เพื่อขยายผล “โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน” (Eco – school Forum) และ
เปดตัวหนังสือคูมือกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา “Hero 
ZeroWaste” ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย 
 5.6  การประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือ
ใช ป 2559 ระดับประเทศ  
    ดําเนินการจัดประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช ป 2559 ระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนสงเสริม
ความรู ใหทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการ
นําของเหลือใชไปดัดแปลงใหเกิดประโยชนสูงสุดกอนนําไป
กําจัด และเพื่อเปนแรงจูงใจในการลดและคัดแยกขยะที่  
ตนทาง โดยแบงเปนประเภทของใชภายในบานจากวัสดุ
เหลือใช ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช และ
ประเภทสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชมาพัฒนาสรางสรรค
เปนถังขยะ โดยปนี้มีผลงานที่ผานเขารอบระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จํานวน 163 ผลงาน คณะกรรมการไดพิจารณาเพื่อเขารับ
ถวยรางวัลการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือ
ใช ป 2559 ระดับประเทศ เพื่อเขารับรางวัลระดับประเทศ 
จํานวน 30 รางวัล ดังนี ้
    1) ประเภทสิ่งประดิษฐของใชภายในบานจากวัสดุ
เหลือใช ระดับประถมศึกษา จํานวน 6 รางวัล, ระดับ
มัธยมศกึษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) จํานวน 6 รางวัล 
    2) ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช ระดับ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 6 รางวัล 
    3) ประเภทสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชมาพัฒนา
สรางสรรคเปนถังขยะ ระดับประชาชนทั่วไป จํานวน 6 
รางวัล 
    5.7  88 ลานใบถวายพอ 
    การรณรงคสรางกระแสสังคมในการรวมมือ รวมใจ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการ
สรางวินัยคนในชาติมุงสูการจัดการขยะที่ยั่งยืนตามนโยบาย
รัฐบาล โดยมีเปาหมายรณรงครวมพลังสรางวินัยลดใช
ถุ งพลาสติก  88 ลานใบถวายพอ เนื่อ ง ในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 
พรรษา ในวาระวันสิ่งแวดลอมไทยและวันอาสามัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานแหงชาติ 4 
ธันวาคม 2558 ภายใตชื่องาน “4  ธันวาคม วนัสิ่งแวดลอม
ไทยรวมรอยดวงใจ เทิดไทองคราชัน พระบิดาแหงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และสามารถ
ลดการใชถุงพลาสติกลงไดเปนจํานวนกวา ๑๖๖ ลานใบ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการขับเคล่ือน
สังคมคารบอนต่ํา 
  ใ นป  2559  กรมส ง เ สริ มคุณภาพสิ่ ง แ วดล อม 
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการขับเคลื่อนสังคม
คารบอนต่ํา  โดยการจัดฝกอบรมการขับเคลื่อนสังคม
คารบอนต่ํา เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องการผลิต การ

บริการ และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการจุด
ประกายความคิดใหกับภาคประชาชนที่ตองการสรางความ
เปลี่ยนแปลงในการรณรงคใหบุคลากรจากหนวยงานตางๆ 
และประชาชนทั่วไป หันมาใหความสําคัญกับการลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในทุกกิจกรรมที่เกิดจากการ
ดํารงชีวิต เพื่อนําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา (Low 
Carbon Society) จํานวน 13 รุน รวมผูเขารวม 1,087 
คน 
7. การรณรงควันสําคัญทางสิ่งแวดลอม 
   1) จัดกิจกรรมวันสิ่ งแวดลอมไทย กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม จัดงานวันสิ่งแวดลอมไทย และวัน
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบานแหงชาติ ประจําป 2558 ภายใตหัวขอ “รักพอรักษ
ไทย ในหัวใจสีเขียว” ในวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ 
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และ
เสรมิสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งการนอมนําแนวพระราชดําริ เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   2) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก พิธีเปดงานเนื่องใน
วันสิ่งแวดลอมโลก ประจําป 2559 “Go Wild For Life” 
หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆา แกปญหาสัตวปาสูญพันธุ” ใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ รอยัล พารา
กอ น  ฮอ ล ล  ชั้ น  5 ศู นย ก า ร ค า ส ย าม พ า ร า ก อ น 
กรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุนจิตสํานึกและสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีผูสนใจลงทะเบียนเขารวมชมงานทั้งสิ้น 
1,580 คน 
 
องคกรพัฒนาเอกชน  
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
- โครงการนํารองธุรกิจที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมและ
วัฒนธรรม (ที่พัก รานอาหาร และของที่ระลึก) เพื่อสงเสริม
ใหผูประกอบการทองเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน 
จั ด กิจ กรรมและบ ริการการท อ ง เที่ ย ว ท่ี ไ ม ทํ าล าย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไมสงผลกระทบให
เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือลดคุณคาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
-ระยะสั้นเกินไป ตามปงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
-ความตอเนื่อง ตอยอด และขยายผลของการ
ดําเนินกิจกรรม โดยใหความสําคัญในการสานตอ
และนําประเด็นการพัฒนาการรวมขับเคลื่อนการ
ท อง เ ที่ ย วที่ เ ป นมิ ต ร กั บสิ่ ง แ วดล อ ม แล ะ
วัฒนธรรมนาน เปนธงนําทางในการพัฒนาของ
ผูประกอบการธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกับ
ผูประกอบการทุกระดับ 



  

ผ1-๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- จากการดําเนินโครงการฯ พบวาผูประกอบการและชุมชน
ทองเท่ียวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน มีสวนรวมพัฒนา
พื้นที่พิเศษเมืองเกานานที่หลากหลายเปนไปตามศักยภาพ
และบริบทของพ้ืนที่ของผูประกอบการน้ันๆ  
   การรวมขับเคลื่อนการทองเท่ียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมนาน การทองเท่ียว นับเปนภาคสวนท่ีมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ไปพรอมๆ กับการ
จัดการสิ่ งแวดลอมและวัฒนธรรมให เกิดความยั่ งยืน  
โดยเก่ียวของทั้งการผลิต การบริโภค และการบริการที่
เชื่อมโยงกัน 
 
 
 

1.1.6 พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ร ะ บ บ ก า ร ห มุ น เ วี ย น
ทรั พยากร โดยเ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถของโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบรองรับ
การบริ หารจั ดการการ
หมุนเวียนทรัพยากรของ
ประเทศ โดยอยูบนพื้นฐาน
ของหลักการพิจารณาตลอด
ทั้งวัฎจักรชีวิต ตั้งแตการ
ลดการใช ณ แหลงกําเนิด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สํานกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

สสภ.1  
ดําเนินการดังน้ี 
1. การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 2 หนา การ
สงจดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ นํา
กระดาษดานเดียวกลับมาใชใหม 
ใชถุงผา  ใชปนโตและกลองพลาสติกในการบรรจุอาหารมา
รับประทานในสํานักงานฯงดใชกลองโฟมและถุงพลาสติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การยืดอายุการใชทรัพยากร 
แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช
ประโยชนอยางคุมคา การ
ขนสง การจัดเก็บ การกําจัด 
การฟนฟูสภาพ การใชซ้ํา
และการนํากลับมาใชใหม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
ทส 
วท 

 ภาคเอกชน 

2. จัดเลี้ยงอาหารวาง  โดยใหผูเขารวมกิจกรรมชงเคร่ืองดื่ม
เอง และใชขนมไทยหอใบตองหรือขนมที่มีภาชนะรองดวย
กระดาษ 
3. ประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน กําหนดชวงเวลา
เปด-ปด  ปดเครื่องใชไฟฟาเมื่อไมใชงาน   ใชระบบการเปด 
ปดหลอดไฟโดยการใชสายดึงเปดไฟในอากาคทีละหลอด
และเลือกใชเฉพาะหลอดที่จําเปน 
4. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
5. ทําปุยหมกจากเศษใบไมและเศษอาหาร  ทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากเศษอาหาร 
6. มีการคดัแยกขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายในสํานักงาน 
7. ใชรถรวมในการเดินทางไปปฏิบัติราชการกรณีเสนทาง
เดียวกัน 
 
 
สสภ.2  
ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ควบคุมการงดใชถุงพลาสติกหรือกลองโฟมในอาคาร
สํานักงาน  ทําใหสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมได 
2. ออกมาตรการประหยัดพลังงานในสํานักงาน กําหนด
ช วงเวลาการปดเปดเครื่องใช ไฟฟ าทุกชนิด ปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพหลอดไฟแสงสวางโดยการเช็ดลางกลองครอบไฟ
และเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบประหยัด ทําให สามารถประหยัด
พลังงานได รอยละ 8 ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีประชาชนภายนอกนําขยะมารวมทิ้งทําใหควบคุมไดยาก 
- ครุภัณฑสําหนักงานมีอายุการใชงานมากกวา 25 ป  
โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดทําโครงการสํานักงานปลอดถังขยะ 
- ควรใหมีการตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑใหมที่มี
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 ทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. ดําเนินกิจกรรมแยกขยะมูลฝอยในสํานักงานตามหลัก  3R 
โดยมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเปนประจําทุกเดือน ชวงสราง
จิตสํานักในการคัดแยกขยะ 
4. ดําเนินการทําปุยหมักจากขยะเปยกและเลี้ยงใสเดือนเพื่อ
กําจัดเศษอาหาร  โดยมีการจัดการขยะเปยกและเศษอาหารใน
สํานักงานอยางเปนระบบ สามารถพัฒนาเปนศูนยเรียนรูใหแก
หนวยงานและประชาชนผูสนใจ 
5. ดําเนินการผลิตน้ํายาลางมือ นํ้ายาลางหองนํ้า น้ํายาลาง
จานชีวภาพจากวัตถุดิบในสํานักงาน 
 
สสภ. 4  
ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ใหเจาหนาที่ทุกคนงดการใชถุงพลาสติกหรือกลองโฟมใน
อาคารสํานักงาน 
2. การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 2 หนา การสง
จดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ 
3. การรณรงคประหยัดพลังงาน กําหนดชวงเวลาเปด-ปดแอร 
และเครื่องใชสํานักงานอื่นๆ 
4. การทําปุยหมักจากใบไมและเศษอาหาร 
 
สสภ.5  
- กําหนดนโยบายอาคารสํานักงานปลอดจากโฟมและ
พลาสติก โดยขอความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกทานใหงด
การใช โดยมีการจัดเตรียมปนโตและกระบอกน้ําเพื่อใช
สําหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- กําหนดเวลาในการเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ 
- มีแผนการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อลด
การใชไฟฟา 
- จัดทําสื่อรณรงครวมประหยัดการใชทรัพยากร  และการ
ใชทรัพยากรใหคุมคามากที่สุด 
- จัดซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพรและน้ําหมักชีวภาพ
เพื่อใชในสํานักงาน เชน สบูลางมือ  น้ํายาลางจาน เปนตน 
- มีการรวบรวมขยะรีไซเคิลของสํานักงาน  โดยการแยก
ประเภทขยะกอนที่จะทิ้งลงถังขยะ  ซึ่งเปนการชวยลด
ปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดได 
- เศษอาหารที่เหลือจาการรับประทานอาหารกลางวันหรือ
การจัดเลี้ยงในสํานักงานฯ มีการรวบรวมนําไปหมักเปนปุย
หมักในบอซีเมนต 
- นําปุยหมักที่ไดจากเศษอาหารไปปลูกผักสวนครัวเพ่ือเปน
การขยายผลการดําเนินงาน 
 
สสภ.6  
ป ๒๕๕6 
๑. สํานักงานดําเนินการปรับพื้นที่การทํางานใหเหมาะสมกับ
จํานวนบุคลากรในการใชเครื่องปรับอากาศตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจจุบัน โดยมีผลการดําเนินงานคอนขางนอย 
๒. มีการปรับเปลี่ยนใชเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน BTU ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เครื่องปรับอากาศที่มีอยูมี BTU คอนขางสูง  อายุการใช
งานนาน และไมเปนเคร่ืองปรับอากาศแบบประหยัด
พลังงาน 
- สามารถประหยัดพลังงานได ในภาพรวมลดลงจาก
งบประมาณปกอน (ป ๒๕๕๘) คิดเปนหนวยรอยละ 
๒๓.๑๑ 
- กระดาษที่ใชซ้ํา เหมาะกับการนํามาราง และถายเอกสาร 
ไม เหมาะสมหรับการพิมพซ้ํ า  เพราะจะทําให เ ข็ม
เครื่องพิมพเสียเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ค ว ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห เ ป ลี่ ย น
เครื่องปรับอากาศเปนแบบประหยัดพลังงานและ
เหมาะสมกับพื้นที ่
-  ค ว ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห เ ป ลี่ ย น
เครื่องปรับอากาศเปนแบบประหยัดพลังงานและ
เหมาะสมกับพื้นที ่
- ควรกําหนดวิธี และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในทางเดียวกัน ในการส งงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 



  

ผ1-๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓. มีการกําหนดนโยบายนํากลับมาใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน 
กระดาษหน า เดี ยว กํ าหนดให ส ง งานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ การประหยัดน้ํา และไฟ  
๔. การใชกระดาษ ๒ ดาน มีนโยบายใหใชกระดาษ ๒ ดาน 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปจจุบัน ทําใหเกิดความ
คุมคา และประหยัดงบประมาณ 
๕. ลดปริมาณขยะรีไซเคิล เกิดจิตสํานึกในการคัดแยกขยะที่
ถูกตอง เปนแหลงเรียนรูแกหนวยงานตางๆในการดําเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  
ป ๒๕๕๗  
ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะจํานวน ๑๐ ครั้ง มีปรมิาณ ๙๗๐.๑ 
กิโลกรัม โดยพบวาเดือนกันยายน เปนเดือนที่มีปริมาณขยะนํา
ฝากในธนาคารสูงสุด จํานวน ๒๐๔.๓ กิโลกรัม รองลงมาคือ 
เดือนสิงหาคม จํานวน ๑๔๙.๖ กิโลกรัม และเดือนตุลาคม 
จํานวน ๑๔๐.๖ กิโลกรัม 
 
 
 
สสภ.7 
มีการดําเนินการดังนี ้
1. แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน 
2. ประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน  โดยการกําหนด
ชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หนาจอคอมพิวเตอรปดพัด
ลมเมื่อไมใชงาน 
3. ปรับเปลี่ยนใชเครื่องปรับอากาศ  ท่ีเหมาะสมกับพื้นที ่

- การสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะประหยัดได
จริงตอเมื่อไมตองสงเอกสารตามไป ปจจุบันยังมีการใหสง
เอกสารตาม 
- ไมมีสถานที่ในการจัดเก็บขยะกอนการนําจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรจัดหาสถานที่ในการพักขยะกอนการนํา
จําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

4. กําหนดนโยบายนํากลับมาใชซ้ํ าวัสดุสํานักงาน เชน 
กระดาษหนาเดียว การสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทน
การใชกระดาษ การประหยัดน้ํา ไฟ 
๕. ธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะ 
6. กิจกรรมการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
 
สสภ.8  
มีการดําเนินการดังนี ้
๑. ประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน  โดยการกําหนด
ชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หนาจอคอมพิวเตอร ปด
พัดลมเมื่อไมใชงาน และมีการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟาในสํานักงาน โดยการกําหนดชวงเวลา
ปดและเปด อุปกรณใชไฟฟาทั้งหมดภายในสํานักงาน 
๒. งดใชกลองโฟมโดยใชกลองใสอาหารในทุกโอกาส 
๓. สนับสนุนใชกระดาษท้ังสองหนา 
๔. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายใน
สํานักงาน 
๕. ทําปุยหมักจากใบไมและเศษอาหาร เพื่อลดการใชสารเคมี
ในสํานักงาน 
 
สสภ.9  
เขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว โดยผานการประเมินรับรอง
ในระดับทองแดงในป พ.ศ.2558ดําเนินการดังน้ี 
๑. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานภายใน สนง.ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.1 กําหนดชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ และตั้ง
อุณหภูมิที่ 26 องศาเซลเซียส  
1.2 ตั้งเวลาปดหนาจอคอมพิวเตอร  
1.3 ปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด เชน พัดลม กาตมน้ํา เมื่อไมใช
งาน  
1.4 เปลี่ยนหลอดไฟภายใน สนง.ใหเปนหลอดประหยัดไฟโดย
รวมมือกับสํานักงานพลังงานจังหวัด 
๒. งดใชกลองโฟมโดยใชกลองใสอาหารที่สามารถนํากลับมาใช
ใหมไดในทุกโอกาส 
๓. สนับสนุนใชกระดาษท้ังสองหนา 
๔. จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลภายใน สนง.เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมลด คัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายในสํานักงาน  
๕. ทําปุยหมักจากใบไมและเศษอาหาร เพื่อนํามาใชภายใน 
สนง.  
6. ทําน้ําหมักชีวภาพใชภายใน สนง.และแจกจายเปนหัวเชื้อ
ใหกับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 
 
 
สสภ.1๐ 
๑. ประกาศนโยบายและดําเนินการสํานักงานสี เขียว 
(Green Office)  
๒. กําหนดมาตรการและการกํากับดูแลการประหยัด
พลังงาน  ประหยัดนํ้า - ไฟฟาในสํานักงาน  โดยมีการ
ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ  เปลี่ยนหลอดไฟ  เปลี่ยน
เ ครื่ อ งป รับอากาศ  กํ าหนดช ว ง เ วลาการ เ ป ด - ป ด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สํานักงานฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรูในการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เคร่ืองปรับอากาศ การใชกระดาษ ๒ หนาการใชซอง
จดหมายซ้ํา (กรณีท่ีสามารถใชได) การสงจดหมายทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
๒. ประกาศเจตนารมณและดําเนินการลด คัดแยก และนํา
ขยะมาใชประโยชนในสํานักงาน  โดยลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ไมใชผลิตภัณฑจากโฟมอยางตอเนื่อง และมีการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมา ใชประโยชนโดยการนําไปหมักทําปุย 
เพื่อใชในสวนสมุนไพรและผักสวนครัวของสํานักงาน  และ
ผลิตน้ํายาลางจานและทําความสะอาดเอนกประสงค   
ธนาคารขยะรีไซเคิล เปนตน 
 
สสภ.๑๑ 
มีการดําเนินการ ดังน้ี 
- กําหนดนโยบาย  
1. ใหเจาหนาที่ทุกคนงดการใชถุงพลาสติกหรือกลองโฟมใน
อาคารสํานักงาน 
2. การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 2 หนา การสง
จดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ โดยจัด
ใหมีศูนยรีไซเคิล กําหนดใหเจาหนาท่ีคัดแยกขยะนํามาสงศูนย
ดังกลาวเดือนละ ๑ คร้ัง 
๓. การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดย  
ปรับเปลี่ยนเวลาในการใชเคร่ืองปรับอากาศ ชวงเชา        ๙.๓๐ 
- ๑๑.๓๐ น. ชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๗๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. กําหนดนโยบายนํากลับมาใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน การใช
กระดาษ 2 ดาน  การสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทน
การใชกระดาษ การประหยัดน้ํา  
6. กิจกรรมการทําปุยหมักจากขยะอินทรียและจากเศษอาหาร 
 
สสภ.12  
มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. ใหเจาหนาที่ทุกคนงดการใชถุงพลาสติกหรือกลองโฟมใน
อาคารสํานักงาน 
2. การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 2 หนา การสง
จดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ 
3. ประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดยปรับพื้นที่การ
ทํ า ง านให เ หมาะสมกั บจํ านวน บุ คลากร ในก า ร ใช
เครื่องปรบัอากาศ 
4. ธนาคารขยะรีไซเคลิ 
 
สสภ.13  
มีการดําเนินการดังน้ี 
1. การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดยการกําหนด
ชวงเวลาการเปด-ปดแอร 
2. การประหยัดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง จากยานพาหนะ
โดยการใชรถรวมในการเดินทางไปปฏิบัติราชการกรณี
เสนทางเดียวกัน ใชแกสธรรมชาติ (NGV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. กําหนดนโยบายงดการใชกลองโฟมในอาคารสํานักงานฯ 
โดยการใชกลองใสอาหาร/ ภาชนะอ่ืนๆ แทนกลองโฟม 
สําหรับการจัดเลี้ยงงานประชุม/กิจกรรมอื่นๆ 
4. รณรงคลดการใชถุงพลาสติก โดยการใหยืมใชถุงผาไปใส
ของ ถุงที่สภาพดีนํากลับมาใชใหม 
5. ดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยกขยะภายในสํานักงานฯ โดย
เก็บขอมูลปริมาณขยะทุกเดือน 
6. การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชกระดาษ 
2 หนา การสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และชองทาง
สื่อสารอ่ืนๆ แทนการใชกระดาษ การใชซองจดหมายซ้ําหรือ
ใชตัดทํามุมกระดาษ  
7. การทําน้ํ าหมักชี วภาพ/ ปุยหมักอินทรีย /  น้ํ ายา
เอนกประสงคจากเศษผักผลไม การเลี้ยงไสเดือน เพื่อลด
การใชสารเคม ี
8. ธนาคารขยะรีไซเคิลของสํานักงานฯ                                                             
9. ดําเนินงานและสนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ใหกับ อปท. สถานศึกษา ชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวดั 
10. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําแก อปท. ที่มีสถานที่
กําจัดขยะ เพื่อดําเ นินการปรับปรุงบอขยะใหถูกหลัก
สุขาภิบาล 
11. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
12. สนับสนุนวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการนําขยะไปใชประโยชน เชน การจัดตั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ธนาคารขยะรีไซเคิล ปุยหมัก น้ําหมักจุลินทรีย EM ball แก
กลุมเปาหมายในพื้นที่ จํานวน 38 คร้ัง 
 
สสภ.1๔ 
- ประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน  โดยการกําหนด
ชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หนาจอคอมพิวเตอร ปด
พัดลมเมื่อไมใชงาน 
- การใชกระดาษ 2 หนา การสงจดหมายผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษจัดกิจกรรมลด คัดแยก 
และนําขยะมาใชประโยชนในสํานักงาน โดยสามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใชผลิตภัณฑจากโฟมไดอยาง
ตอเน่ือง มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนโดยการ
นําไปหมักปุย/ทําน้ําหมักชีวภาพ  
- งดใชกลองโฟมโดยใชกลองใสอาหารในอาคารสํานักงาน 
- ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกพ้ืนที่ที่มีบอขยะ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงบอขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล 
- ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ 
- จัดสถานที่รวบรวมขยะอันตราย 
 
สสภ.16 มีการดําเนินการ ดังนี ้
- กําหนดชวงเวลาการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศเครื่องทํา
น้ําเยน็ และกระติกน้ํารอน  
- จัดกิจกรรมลด คัดแยก และนําขยะมาใชประโยชนใน
สํานักงาน โดยสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผลิตภัณฑจากโฟมไดอยางตอเนื่อง มีการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชนโดยการนําไปหมักปุย/ทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ เพื่อนํามาใชรดตนไม ทําปุยในสวนของสํานักงาน 
และทําความสะอาดหองน้ํา นําขยะรีไซเคิลไปบริจาคและ
จําหนาย รวมทั้งนําไปทําบุญผาปารีไซเคิล 
- มีการนําวัสดุสํานักงานมาใชซ้ํา เชน กระดาษใชแลว 1 
หนา การใชซองจดหมายซ้ํา (กรณีที่สามารถใชได) การสง
จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส 
 
ทสจ.หนองคาย  
ดําเนินการ ดังนี ้
๑. มีการประหยัดพลังงานไฟฟา ในสํานักงานฯ  โดยการ
กําหนดชวงเวลาเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาที่
กําหนด  
๒. ลดใชกลองโฟมและพลาสติค โดยใชกลองใสอาหารที่
ผลิตจากชานออยหรือวัสดุที่สามารถยอยสลายไดในการจัด
ประชุม/อบรม ตางๆ 
๓. มีการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม  ในการคัด
แยกขยะที่ตนทาง รวมกับ 10 อปท.ในพ้ืนที่ จังหวัด
หนองคาย 
๔. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเขารวม
กิจกรรม และสงเขารวมการประกวดในระดับประเทศตอไป  
๕. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ในการอบรม/ประชุม ให
ความรูแก อปท. และชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอยตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการรีไซเคิลขยะ
มาใชประโยชน ตามหลัก 3Rs  

๖. จัดอบรมแกนนําเยาวชนสูสังคมสีเขียว เพื่อใหความรู
และสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมแกกลุมเยาวชนและ
สงเสริมกลุมเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการเสริมสราง
การดําเนินงานพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
 
ทสจ.มุกดาหาร  
ดําเนินการ ดังนี ้
๑. จัดอบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ สาธิตการทําน้ํา
หมักชีวภาพจากขยะอินทรีย และสนับสนุนการจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิล ใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานที่สนใจ ตามโครงการมุกดาหาร ลดขยะ ลดโลก
ร อ น  ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยในป ๒๕๕๙ 
มีเปาหมาย ๓ แหงคือ เทศบาลตําบลคําปาหลาย อบต.เหลา
สรางถอ และศาลากลางจังหวดัมุกดาหาร 
๒. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยมีกลุมเปาหมาย คือสถาบันการศึกษาและ 
ประชาชนทั่วไป 
๓. รณรงคการใชซ้ํ า เชน การใชกระดาษสองหนาใน
สํานักงาน 
๔. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยมีพื้นที่ดําเนินการ ๔ แหง คือ เทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตําบลนิคมคําสรอย เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ เทศบาล
ตําบลดงเย็น และ อบต.บาซง 
 
ทสจ.ชลบุรี 
ดําเนินการ ดังนี ้
1.ดําเนินการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ตนทาง  
2.ดําเนินการโครงการสรางความรวมมือเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘– 
๒๕๕๙ 
3.เปนวิทยากรใหความรูดานการลดและคดัแยกขยะจากตน
ทางตามที่ทองถิ่นรองขอ 
4.สรางเครือขายการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เครือขาย ทสม.) 
 
ทสจ.จันทบุรี 
ดําเนินการ ดังนี ้
๑. มีการลดการใชถุงพลาสติกและโฟม 
๒. ปริมาณการใชนํ้าและไฟฟาของสํานักงานฯ ลดลง 
๓. มีการเพ่ิมพื้นที่ปาไมในจังหวดั 
๔. ประชาชนมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
๕. ขยะมูลฝอยมีปรมิาณลดลง 
ทสจ.กําแพงเพชร 
1. จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท เพ่ือรณรงคใหมีการคัด
แยกขยะภายในสํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. งดใชโฟมในอาคารสํานักงาน  
3. รณรงคการประหยัดนํ้า และพลังงาน 
4. สนับสนุนการใชกระดาษ 2 ดาน  
 
ทสจ.พิจิตร 
ดําเนินการดังนี ้
1. การสงจดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสและสื่อออนไลน
แทนการใชกระดาษ 
2. ปรบัเปลี่ยนใชเครื่องปรับอากาศ โคยเขารวมโครงการกับ
พลังงานจังหวดั 
3. กําหนดชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หนาจอ
คอมพิวเตอร หลอดไฟเมื่อไมใชงาน 
4. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล และกําหนดจุดรับขยะ
อันตรายในสํานักงาน 
5. กําหนดวัสดุการใชกลองใสอาหาร/ ภาชนะอ่ืนๆ แทน
กลองโฟม สําหรับการจัดเลี้ยงงานประชุม/กิจกรรมอื่นๆ 
 
ทสจ.ตราด 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดยการกําหนด
ชวงเวลาการเปดปดแอร 
2. การประหยัดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง จากยานพาหนะ
โดยการใชรถรวมในการเดินทางไปปฏิบัติราชการกรณี
เสนทางเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. การใช ภาชนะอ่ืนๆ แทนกลองโฟม สําหรับการจัดเลี้ยง
งานประชุม/กิจกรรมอื่นๆ 
4. กําหนดนโยบายนํากลับมาใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน การ
ใชกระดาษ 2 หนา  
5. จัดอบรมใหความรูธนาคารขยะรีไซเคิลใหโรงเรียน 
จํานวน 4 คร้ัง 
6. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยเนนที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต
ป 2550 ถึงปจจุบัน 
7. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยเนนที่ อปท. ในพื้นที่จังหวัด จํานวน 8 
แหง 
 
ทสจ.สุโขทัย 
มีการดําเนินการดังน้ี 
1. ดําเนินการจัดทํามาตรการปฏิบัติการลดพลังงานไฟฟา 
และมาตรการปฏิบัติลดพลังงานน้ํ ามันเชื้อเพลิงของ
สํานักงานฯ เปนประจําทุกป 
2. มีกิจกรรมลดคดัแยกขยะในสํานักงาน 
3. มีการสงเสริมการใชกระดาษทั้ง 2 ดาน 
4. มีกิจกรรมการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
5. มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกเยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่ ในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทาง รณรงค
การใชซ้ํา การนําวสัดุเหลือใชกลับมาใชใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.พิษณุโลก  
- ดําเนินการ ดังน้ี 
1. จัดกิจกรรมรณรงค “พกถุงผา พาปนโต โละถังขยะ” 
โดยเนนที่สํานักงาน และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ของจังหวัด  
       ผลการดําเนินการ สนง.มีขยะลดลง บุคลากรใช
ภาชนะบรรจุอาหาร น้ําดื่ม ที่สามารถลางใชซ้ําได เชนปนโต 
กลองขาว แกวน้ํา ฯลฯ ลดการใชกลองโฟม 
2. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยเนนที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต
ป 2550 ถึงปจจุบัน 
      ผลการดําเนินการ  มีการดําเนินการตั้งแตป 2550 
สิ้นสุดโครงการป 2559 ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง
จากสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ทําใหผูสงผลงานได
เห็นคุณคาของวัสดุเหลือใชเพ่ิมมากข้ึน ชวยลดปริมาณการ
เกิดขยะในจังหวัดพิษณุโลก 
3. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยเนนที่ อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
     ผลการดําเนินการ  อปท.มีความเขาใจในปญหาที่เกิด
จากขยะเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะ
ของตนอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ มีการคัดแยกขยะ
ในบานของตนเองอยางจริงจังและถูกวิธี มีรายไดเพิ่มชึ้น 
ปญหาขยะลดลง 
4. จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู ในเ ร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการจัดการขยะภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ครัวเรือน ชุมชน โดยเนนการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางใหกับ
สถานศึกษา อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
    ผลการดําเนินการ  สถานศึกษา และ อปท.มีความรู 
ความเขาใจ และขยายผลการจัดการขยะโดยเนนการคัด
แยก ไปสูผูปกครอง ชุมชน มากขึ้น 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกพื้นที่ที่มีบอขยะ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงบอขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล 
    ผลการดําเนินการ บอขยะมีการปรับปรุงใหถูกหลัก
สุขาภิบาลทุกแหง 
6. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
   ผลการดําเนินการ ดําเนินการตาม Roadmap ทุกขอ 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
มีการดําเนินการดังน้ี 
๑. ดําเนินการจัดทํามาตรการปฏิบัติการลดพลังงานไฟฟา 
และมาตรการปฏิบัติลดพลังงานน้ํ ามันเชื้อเพลิงของ
สํานักงานฯ เปนประจําทุกป 
๒. จัดกิจกรรมรณรงค “ลดการใชโฟมลดโลกรอน” ใน
สํานักงาน และหนวยงานราชการอื่นๆ ของจังหวัด 
๓. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยเนนที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต
ป 2550 ถึงปจจุบัน 
๔. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยเนนท่ี อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด โดยไดรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๘๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการอุตรดิตถเมือง
สะอาดปลอดขยะ ในพ้ืนที่ ๑๕ ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
๕. จัดกิจกรรมการอบรมใหความรูในเรื่องการการลด คัด
แยก และใชประโยชนจากขยะตั้ งแตตนทาง ให กับ
สถานศึกษา /อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
๖. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกพื้นที่ที่มีบอฝงกลบ
ขยะมูลฝอย เพื่อดําเนินการปรับปรุงบอขยะใหถูกหลัก
สุขาภิบาล 
๗. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
๘. สงเสริมใหชุมชนคัดแยกขยะอันตราย เพื่อรวบรวมไป
กําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งมีองคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถเปนหนวยงานเจาภาพหลักในการรวบรวม 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รวบรวมขยะอันตรายสงกําจัด
ได จํานวน ๖ ตัน 
 
ทสจ.นครสวรรค 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
1.ดําเนินโครงการ นครสวรรครวมมือ รวมใจ ลดการใช
ถุงพลาสติก โดยมีการดําเนินการใน ๕ กลุมเปาหมาย ใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค  ไดแก ๑. สถาบันการศึกษา ๒. 
ตลาด  ๓. สวนราชการ ๔. ชุมชน ๕. หางสรรพสินคา เพื่อ
กระตุนและเปนการสรางจิตสํานึกใหทุกภาคสวน ประชาชน 
ชุมชน หนวยงานราชการ ตลาด และหางสรรพสินคาใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จังหวัดนครสวรรค รวมกันการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตน
ทางดวยการลดการใชถุงพลาสติกอยางเปนรูปธรรม โดยมี
กิจกรรมไดแก 1) การประชาสัมพันธโครงการในชองทาง
ตางๆ เชน สคริปตประชาสัมพันธโครงการ การจัดทํา 
infographic การแจกสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ “หนวยงาน
นี้ไมตอนรับถุงพลาสติก” การจัดทําถุงผาประชาสัมพันธ
โครงการ การประชาสัมพันธโครงการฯผาน facebook  
การติดปายประชาสัมพันธหนาหนวยงาน 2) การดําเนิน
กิจกรรมลด ละ การใชถุงพลาสติกในสถานท่ีราชการ สถาน
ประกอบการ เชน การนําอาหารใสปนโตมารับประทาน การ
ปรับเปลี่ยนอาหารวางและเครื่องดื่มใหมีการใชจํานวน
ถุงพลาสติกลดลง และมีการสนับสนุนใหใชวัสดุธรรมชาติ
หรือวัสดุทดแทนพลาสติกในการจัดกิจกรรมที่สําคัญของ
จังหวัด เชน งานรดนํ้าดําหัวผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 
งานกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหงในวันสําคัญ 
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เปนตน 
๒. ดําเนินโครงการและกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนดวยการจัดทําโครงการโรงเรียนตนแบบในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและธนาคารวัสดุรีไซเคิล  อบรมและให
ความรูนักเรียนในการคัดแยกขยะอินรียไปหมักทําปุยและ
น้ําหมักชีวภาพ และ การจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 
ปจจุบันมีการขยายผล มีจํานวนโรงเรียนตนแบบรวมทั้งสิ้น 
๒๖ แหง 
๓. ดําเนินการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ดวยการอบรมใหความรูแก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ชุมชนในการคัดแยกขยะ และการจัดตั้งธนาคารขยะใน
ชุมชน และการดําเนินกิจกรรมทอดผาปาขยะรีไซเคิล 
 
ทสจ.อุทัยธาน ี
1. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยเนนที่ อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
2. จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู ในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการจัดการขยะภายใน
ครัวเรือน ชุมชน โดยเนนการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางใหกับ
สถานศึกษา อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
3. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกพื้นที่ที่มีบอขยะ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงบอขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล 
4. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
 
ทสจ.ชัยนาท 
๑. ประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน  โดยการกําหนด
ชวงเวลาเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ  หนาจอคอมพิวเตอร 
ปดพัดลมเมื่อไมใชงาน 
๒. สนับสนุนการลดใชกลองโฟม โดยเปลี่ยนมาใชกลองที่ทํา
จากชานออย 
๓. สนับสนุนการใชกระดาษทั้งสองหนา 
๔. จัดทําภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายใน
สํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ผูบริหารตองมีนโยบายท่ีชัดเจน จริงจัง และ
ตอเนื่อง 
 
 
 
-ตองไดรับความรวมมือจากทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

5. จัดทําน้ําหมักอินทรียบริการประชาชนในงานหนวย
บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนของจังหวัด
ชัยนาท 
6. จัดทํามาตรการปฏิบัติการลดพลังงานไฟฟา พลังงาน
น้ํามันเชื้อเพลิง และการประหยัดนํ้าของสํานักงานฯ เปน
ประจําทุกป 
7. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยเนนที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต
ป 2550 ถึงป 25598. 
8. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
 
ทสจ.สกลนคร 
- การใชกระดาษ 2 ดาน เพ่ือการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
- การอานเอกสารแลวสงตอกันทดแทนการสําเนาเอกสาร 
- สงขอมูลขาวสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใช
กระดาษ 
 
ทสจ.หนองบัวลําภ ู
มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. รณรงคใหเจาหนาที่ประหยัดพลังงาน 
2. รณรงคใหเจาหนาที่ลดการใชขยะในสํานักงาน 
3. กําหนดมาตรการนํากลับมาใชซ้ําวัสดุสํานักงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ปราจีนบุร ี
๑. กําหนดนโยบายลดการใชพลาสติก และโฟมในสํานักงาน 
๒. ใชหลัก ๓R ในงานธุรการ รับสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส  
การนําวัสดุสํานักงานมาใชซ้ํา จัดจางเพื่อซอมแซมมากกวา
การจัดซื้อใหม 
๓. เขารวมโครงการประหยัดพลังงานกับจังหวัด โดยมี
กํ าหนดช วง เ วล าในการ เป ดป ด เค ร่ืองปรั บอ าก าศ  
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศท่ีหมดอายุการใชงาน โดย
ติดตั้งใหมเลือกรุนท่ีประหยัดไฟ  เปลี่ยนหลอดไฟเปน
หลอดไฟประหยัดพลังงาน 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
- ดําเนินการดังน้ี 
1. ใหเจาหนาที่ทุกคนงดการใชถุงพลาสติกหรือกลองโฟมใน
อาคารสํานักงาน 
2. การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 2 หนา การ
สงจดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ  
๓. การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดยปรับเปลี่ยน
เวลาในการใชเครื่องปรับอากาศ ชวงเชา ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
ชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  
๔. กําหนดนโยบายนํากลับมาใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน การ
ใชกระดาษ 2 ดาน  การสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แทนการใชกระดาษ การประหยัดนํ้า  

 
 
- ความไมเขาใจในปญหา ผลกระทบ และหนาที่ที่ตองทํา
ในชวงแรก  
 
 
 
-ความไมตั้งใจในการแกไขในชวงแรกของพื้นที ่
 
 
-ความรวมมือของหนวยงาน บุคคลที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๕. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุ
เหลือใช โดยเนนที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตั้งแต
ป 25๔๙-๒๕๕๙  
3. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยเนนที่ อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
4. จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู/เปนวิทยากรในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการจัดการขยะ
ภายในครัวเรือน ชุมชน โดยเนนการคัดแยกขยะตั้งแตตน
ทางใหกับสถานศึกษา อปท. ในพ้ืนที่จังหวดั 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกพื้นที่ที่มีบอขยะ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงบอขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล 
6. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
 
ทสจ.ยโสธร 
- กําหนดนโยบาย ดังนี ้
1. ใหเจาหนาที่ทุกคนงดการใชถุงพลาสติกหรือกลองโฟมใน
อาคารสํานักงาน 
2. การดําเนินกิจกรรม 3R เชน การใชกระดาษ 
๓. การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน 
๔. ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
๕. ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง โดยเนนที่ อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
๖. จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู ในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการจัดการขยะภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ครัวเรือน ชุมชน โดยเนนการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางใหกับ
สถานศึกษา อปท. ในพ้ืนที่จังหวัด 
๗. ดําเนินการตามนโยบาย Roadmap การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
 
ทสจ. รอยเอ็ด  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด มีนโยบายและไดดําเนิน
โครงการ  ๕ ส และโครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
office) และไดมีการจัดซื้อจัดจาง และการเลือกใชผลติภณัฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสํานักงานฯ เชน กระดาษ, หมึก
พิมพ, สารทําความสะอาด เปนตน และกําหนดมาตรการใน
การประหยัดน้ําและไฟฟาของบุคลากรในสํานักงานฯ 
 
ทสจ.ชุมพร  
1. การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน โดยกําหนดใหมี
การปดแอรในชวงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
2. ใชกลองอาหารชานออยแทนกลองโฟมในการจัดกิจกรรม
ตางๆ 
3. สงเสริมใหมีการใชกระดาษใหครบทั้งสองดาน 
4. การสงจดหมายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใช
กระดาษ 
 
ทสจ.สงขลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรม 3Rs  
และกําหนดจุดคัดแยกขยะบริเวณสํานักงานฯ  และเปน
ตัวอยางถายทอดใหแกประชาชนที่มาติดตอราชการ  
2. โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
โดยเนนที่นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
3. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม ในการคัดแยกขยะที่ตน
ทาง 
 
ทสจ.สตูล ดําเนินการ ดังนี ้
๑.แตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน เพื่อกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน กํากับดูแล การลดใชพลังงาน  ติดตาม
ความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังมีการ
แตงตั้งเจาหนาที่ รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน และจัดทําสติกเกอรรณรงคการประหยัด
พลังงานไฟฟา 
๒.จัดทําฐานการเรียนรูการจัดการขยะรีไซเคิล     
๓.จัดทําฐานการเรียนรูการจัดการขยะอันตราย และจัด
สถานที่รวบรวมขยะอันตราย  
๔.จัดทําฐานการเรียนรูการจัดการขยะอินทรีย โดยการทํา
น้ําหมักชีวภาพ 
๕.ดําเนินโครงการ ๗ อําเภอ ๗ ชุมชน ๗โรงเรียน ๗ แหลง
ทองเทีย่ว ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดย
การมีสวนรวม 
6. ดําเนินโครงการโรงเรียนตนแบบลดขยะลดโลกรอน 
จํานวน 3 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ทสจ. ปตตานี  
1. กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน (ไฟฟา/นํ้า) 
2. ลดการใชกลองโฟมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
สํานักงาน 
3. สงเสริมใหมีการใชกระดาษทั้งสองดาน 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
1. ไดดําเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค โดย
มุงใหการสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มมูลคาและยกระดับ
ผลิตภัณฑในแตละพื้นที่ใหไดมาตรฐานสามารถออกสูเชิง
พาณิชย และเ พ่ิมขีดความสามารถในการแขง ขันของ
ภาคเอกชน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศโดยการสรางเครือขายและ
กลไกการดํ าเนินงานรวม กันระหวางภาคการศึ กษา 
ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล 

ในปจจุบัน สป.วท. ไดสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาค จํานวน ๑๓ มหาวิทยาลัย ใหเขามามีบทบาทในการ
เปนเจาภาพรวม โดยจะมีการกอสรางอาคารอํานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน ๓ แหง ไดแก 
2. อุทยานวทิยาศาสตรภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม  
3. อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.
ขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

4. อุทยานวทิยาศาสตรภาคใต ณ จ.สงขลา  
     ทั้งนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสามารถตอ
ยอดความเขมแข็งและสรางความตอเนื่องทางดานวจิัยและ
พัฒนาใหแกอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาค และสามารถสราง
และพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
เสริมสรางการหมุนเวียนทรัพยากรในภาคการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตเสน
บะหมี่จากขาวกลอง การผลิตถานอัดแทงจากขี้เถาแกลบ
และเศษวุนเสน การพัฒนาระบบผลิตความรอนเพื่อชวยการ
อบแหงขาวโดยการใชเทคโนโลยีปมความรอน และเชื้อเพลิง
ทางเลือกจากซังขาวโพดอัด การพัฒนาผลิตภัณฑและลด
ของเสียจากกระบวนการผลิตมะขาม การลดพลังงานใน
กระบวนการผลิตน้ําแข็งโดยใช นํ้าเย็นเหลือทิ้ง การลด
อุณหภูมิโมดูลเซลลแสงอาทิตย ที่ติดตั้งบนหลังคาโดยการ
ระบายความรอนดวยอากาศเพื่อเพิ่มการผลิตกําลังไฟฟา 
การพัฒนาระบบนําความรอนทิ้งกลับมาใชเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องกําจัดควันและกลิ่น สําหรับเครื่องคั่ว
กาแฟขนาดเล็ก การออกแบบและสรางชุดอุปกรณลดการ
อุดตันของรูตะแกรงของเครื่องรอนแบบตะแกรงหมุน
สําหรับวัสดุปุยชีวภาพ เปนตน 
 
ภาคเอกชน  
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
ดําเนินการตามระบบบริหารทรัพยสินอยาง 
ตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๙๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด มหาชน 

ซีพีเอฟมุงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตอยอด
การดําเนินงานทั้งในดานกระบวนการผลิต (Process) และ
ดานผลิตภัณฑ (Product) เพื่อรวมบรรเทาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ดวยหลัก 4Rs (Reduce Reuse Recycle และ 
Replenish) ภายใตมาตรฐานและกระบวนการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และ
พลังงานซีพีเอฟ (CPF Safety Health Environment and 
Energy Standard: CPF SHE&En Standard ซึ่งสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ISO 14001,  OHSAS18001 และ 
ISO50001) 

ในป 2559 (ขอมูลในเดือนมกราคม–ตุลาคม 2559) 
บริษัทสามารถลดใชพลังงานไดรอยละ 11ลดการนําน้ํามา
ใชไดรอยละ 36 และลดปริมาณของเสียไดรอยละ 19 เมื่อ
เทียบตอตันการผลิตกับป 2558 นอกจากน้ี บริษัทยังได
กําหนดเปาหมายระยะยาวป 2563 เพ่ือรวมบรรเทา
ผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม ผานการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการสรางสรรคนวัตกรรม 
ดังน้ี   

- ลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยการผลิต
เทียบกับปฐาน 2558 รอยละ 5  

- ลดการใชพลังงานตอหนวยการผลิตเทียบกับปฐาน 
2558  รอยละ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๐๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ลดปริมาณการนําน้ํามาใชตอหนวยการผลิตเทียบ
กับปฐาน 2558  รอยละ 10 

- ลดปริมาณของเสียตอหนวยการผลิตเทียบกับป
ฐาน  2558  รอยละ 30 
 
สวนหนึ่งของความมุงมั่นดาน “กระบวนการ”  
ธุรกิจอาหารสัตว 

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณของหมอไอน้ําให
สามารถใชเชื้อเพลิงชีวมวลแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  

- ลดการปลอย GHG ไดมากกวา 138,200 ตัน
คารบอนไดออกไซตเทียบเทาตอป  

- ลดการใชน้ํามันเตามากกวา 46 ลานลิตรตอป  
 
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว 
1. โครงการฟารมสุกรรักษโลก (Green Farm)  
2. ติดตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) ทุกฟารม เพื่อ
นํามาผลิตไฟฟา 

- ลดการปลอย GHG ไดมากกวา 247,000 ตัน
คารบอนไดออกไซตเทียบเทาตอป 

- ทดแทนการซื้อไฟฟารอยละ 30  
 
ธุรกิจอาหาร 
1. โครงการผลิตไบโอดีเซล จากน้ํามันพืชที่ใชแลว  
- ลดการปลอย GHG ไดมากกวา 1,700 ตันคารบอนได
ออกไซตเทียบเทาตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การหมุนเวียนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพจะตองใช
เทคโนโลยีสูงและการลงทุนที่สูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาครัฐควรมีมาตรการสงเสริมในการลงทุน เพื่อ
สนับสนุนภาคเอกชนในการใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๐๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ผลิตไบโอดีเซลไดกวา 900,000 ลิตร เ พ่ือ
ทดแทนการใชน้ํามันดีเซล  

- ปองกันน้ํามันพืชเกากลับเขาสูวงจรอาหารกวา 
1,000,000 ลิตร 

 
2. โครงการ Waste Water Biogas Capture and Utilization  
ติดตั้งระบบ Biogas จากระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อนํามาใช
เปนเชื้อเพลิงทดแทนหมอไอน้ํา 

- ลดการปลอย GHG ไดมากกวา 15,000 ตัน
คารบอนไดออกไซตเทียบเทาตอป 

- ทดแทนการใชน้ํามันเตา 800,000 ลิตรตอป 
- ทดแทน LPG กวา 400,000 กิโลกรมัตอป 

 
สวนหนึ่งของความมุงมั่นดาน “ผลิตภัณฑ” 

นับตั้ งแตป  2551 เปนตนมา บริษัทได ริ เริ่ ม 
“โครงการคารบอนฟุตพร้ินท” เปนรายแรกของภูมิภาค
เอเชีย ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑ ไก กุง หมู นม และอาหารสัตว
ไดข้ึนทะเบียนฉลากคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑไวกับ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) รวม 148 
รายการ พรอมแผนขยายโครงการใหครอบคลุมทุกสาย
ผลิตภัณฑภายในป 2561 

ตอมาในป 2554 บริษัทไดพัฒนา “โครงการ
ผลิตภัณฑซีพีเอฟที่ยั่งยืน” โดยนําหลักการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle Assessment) 
ตามมาตรฐานสากล ISO14040  และ ISO14044  และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๐๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หลักประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency 
Analysis) ซึ่งเปนการประเมินประสิทธิภาพดานตนทุนการ
ผลิตควบคูไปกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมาใช โดย
ผลิตภัณฑไกของบริษัทกวา 700 รายการไดรับมาตรฐาน 
ProSustain® จาก DNV-GL ซึ่งเปนหนึ่งในองคกรชั้นนําที่
ใหการรับรองผลิตภัณฑที่ยั่งยืนระดับโลก ตั้งแตป 2556 
ติดตอกันตอเนื่องจนถึงป 2559 นับเปนผลิตภัณฑไกยั่งยืน
รายแรกของโลก   

นอกจากนี้  ในป 2558 บริษัทยังไดเข ารวม 
“โครงการฉลากลดโลกรอน” จัดโดย อบก. โดยผลิตภัณฑไก
ไดรับฉลากลดโลกรอน 3 รายการ ไดแก ลูกไก ไกมีชีวิต 
และเน้ือไกสด ตลอดจนผลิตภัณฑเกี๊ยวกุงซีพี ซึ่งฉลากลด
โลกรอนของเน้ือไกสดมีคาเฉลี่ยที่ลดการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดนอยกวาอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือไกของไทยถึง
รอยละ 50 ขณะที่เกี๊ยวกุงซึ่งเปนผลิตภัณฑกุงรายแรกของ
ประเทศไทยที่ไดรับฉลากน้ี สามารถชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกถึงรอยละ 23  

ขณะเดียวกัน ยังมุงสรางสรรคบรรจุภัณฑรวมดูแล
โลก โดยสามารถลดปริมาณการใชพลาสติกและกระดาษใน
การผลิตบรรจุภัณฑไดกวา 2,130 ตัน ระหวางป 2550-
2559 ทั้งนี้ คิดเปนปริมาณพลาสติกและกระดาษที่สามารถ
ลดไดในป 2559 จํานวน 238 ตัน 

 
บริษัท บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 



  

ผ1-๑๐๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ในดานการขนสงผลิตภัณฑ ทางบริษัท บางจากฯ ไดมี
ก า รพัฒนา เ ทค โน โลยี ก า ร ขนส ง ให ทั น สมั ยและมี
ประสิทธิภาพ ใชถขนสงขนาดใหญเพื่อลดจํานวนเที่ยวใน
การขนสง สงผลใหลดการใชเชื้อเพลิงและกาซเรือนกระจก
เพื่อจัดแผนการขนสงนํ้ามันใหอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. ดานการบริหารทรัพยากรน้ํา บริษัทฯ ตระหนักถึง
บทบาทหนาที่การเปนโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ  จึง
ใหความสําคัญในการลดใชน้ํา การจัดการปริมาณน้ําและ
คุณภาพนํ้าทิ้งตั้งแตเริ่มตนกระบวนการกอสรางหนวยผลิต 
โดยใชหลักการ 3 Rs เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชนํ้า 
(ลดการใชนํ้า/ นําน้ํากลับมาใชใหม/ รีไซเคิล) และบริหาร
จัดการน้ําดวยเคร่ืองมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. ดานการจัดการมลพิษทางนํ้า ไดมีการสรางและปรับปรุง
อุปกรณ ให ส าม ารถทํ า ง านแบบ อัตโนมั ติ ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ (Equipment Building) เพื่อ พัฒนาการ
บําบัดมลพิษทางนํ้าอยางตอเน่ือง 
4. ดานการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ไดดําเนินการ
จัดการของเสียตามกฎหมายและยึดหลัก 3 Rs โดยมี
เปาหมายลดปริมาณของเสียสงกําจัดใหเหลือนอยที่สุด และ
ของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝงกลบเปนศูนย (Zero 
Waste to Landfill) 
 
บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 



  

ผ1-๑๐๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กําหนดเปาหมายเพื่อควบคุมการลดของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงาน รวมทั้งมีการดําเนินนําของเสียกลับมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ยกตัวอยางเชน 
1. การทํากาซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารโรงงาน 
และนํากาซที่ไดจากกระบวนการกลับไปใชในโรงอาหาร 
2. นําเศษผลไม/เปลือกผลไม ไปเลี้ยงไสเดือนดิน เพ่ือนําปุย
ที่ไดไปปลูกตนไมภายในโรงงาน 
3. นํากากตะกอนที่ไดจากการบําบัดนํ้าเสียภายในโรงงาน
สงไปทําเปนวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซเีมนต 
4. นํากากตะกอนที่เกิดข้ึนจากกระบวนการพนสี เศษผาถุง
มือปนเปอน น้ํามันใชแลว ไปเปนเชื้อเพลิงผสมที่เตาเผา
ปูนซีเมนต 
5. นําทินเนอรใชแลวกลับไปกลั่นเพื่อนํากลับมาใชใหม 
นอกจากน้ียังมีการสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรกลับมาใช
ซ้ํา เพ่ือลดการใชทรัพยากรที่เพิ่มข้ึน เชน การนําถุงมือเปอน
ฝุนไปซักแลวนําไปใชในกระบวนการพนสี เปนตน 
 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
การพัฒนาและเสริมสร างประสิทธิภาพระบบการ
หมุนเวียนทรัพยากร 
เอสซีจีคัดสรรคูธุรกิจตนแบบเขารวมโครงการฯ เพื่อเปน
กรณีศึกษาในการนําแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมสําหรับคูธุรกิจ โดย เอสซีจีสนับสนุนที่
ปรึกษาในการพัฒนาและสรางกระบวนการเรียนรูโดยนํา
หลักการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (QC Story) มาใชเปน



  

ผ1-๑๐๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เครื่องมือพัฒนาคูธุรกิจ และคัดเลือกโครงการที่สงผลตอ
ธุรกิจโดยตรง เชน การลดของเสีย การลดและการจัด
การพลังงาน การแกปญหาคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และ
การพัฒนาระบบคลังสินคาและโลจิสติกส เปนตน ผลการ
ดําเนินงานในป ๒๕๕๘ มีคูธุรกิจรวมโครงการพัฒนาคูธุรกิจ
สูความยั่งยืน 21 ราย โดยเปนคูธุรกิจที่ดําเนินโครงการจน
สําเร็จ 15 ราย และเปนคูธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง 6 ราย และในป 2559 เปนตนมา เอสซีจีมี
แผนพัฒนาคูธุรกิจสูความยั่งยืนอยางตอเนื่อง เพื่อขยายผล
การดําเนินงานของโครงการฯ พัฒนาคูธุรกิจตนแบบไปยังคู
ธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญรายอ่ืนๆ และสรางกระบวนการใหคูธุรกิจ
สามารถขยายผลตอไดดวยตนเอง 

แผนงานท่ี 1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ระยะเรงดวน 
1.2.1 ศึกษาและจัดทํา
แผนแมบทการเติบโตสีเขียว
รายสาขาของภาคเกษตร 
เพ่ือเปนเสนทางของไทยใน
การนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 

ทส 
นร (สศช.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงฯ) 

ทสจ.สงขลา  
รวมกับหนวยงานในจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัด
สงขลา ป 2558 – 2562 เพื่อเปนแนวทางในการจัดการดาน
ความมั่นคงอาหารระดับจังหวัด ดานอาหารปลอดภัย ดาน
โภชนาการสมวัย และดานการบริหารจัดการ 

- - 

1.2.2 ส ง เ ส ริ ม ใ ห
เกษตรกรทําการเกษตรดวย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 

 
 



  

ผ1-๑๐๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระบบเกษตรกรรมยั่ งยืน
ต า ม หลั กป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 
เกษตรอินทรี ย  เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรทฤษฎีใหม และวน
เกษตร รวมถึงหามการใช
สารเคมีทางการเกษตรใน
พ้ืนที่สูงและพื้นที่ตนนํ้าโดย
ผ านเกษตรกรท่ีประสบ
ความสําเร็จ หรือปราชญ
ชาวบานในการถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีการ
ผลิต และใหการสนับสนุน
ทุนทางทรัพยากรเพื่อสราง
แรงจูงใจแกเกษตรกรในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา
เ กษตร ให เ ป นมิ ต ร ต อ
สิ่ งแวดลอมมากข้ึน เชน 
การจัดหาแหล งทุนและ
สรางกลไกทางการตลาด
เพื่อรองรับสินค าเกษตร
อินทรีย การเพิม่ผลผลิตตอ
ไร ให สู ง ข้ึ น และการให
ความรู ในการจัดการวัสดุ

สํานกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

สสภ.5  
-ดําเนินการสง เสริมให เ กิดพัฒนาชุมชนตนแบบดาน 
การจัดการสิ่งแวดลอม (ชุมชนสีเขียว) ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลหันคา จ.ชัยนาท ซึ่งเปนชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตร
เปนหลัก เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง พี่งพาตัวเองได  
เปนตนแบบที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนชอง
ตนเอง โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน การอบรมทําน้ําหมัก
ชีวภาพ การทําน้ํายาเอนกประสงค การคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนและชุมชน เปนตน 
 
สสภ.7  
มีการดําเนินการดังนี ้
1. สนับสนุนดานการจัดการสิ่งแวดลอม ในชุมชน และการ
ประชาสัมพันธเพ่ือลดมลพิษ โดยการนําขยะอินทรียมาใช
ประโยชนในการบํารุงดิน 
2. อบรมใหความรู อปท. ในการทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ
จากขยะอินทรีย เพ่ือให อปท.นําไปถายทอดเกษตรกรในพื้นที ่
  
สสภ.8   
ดําเนินการอบรมใหความรูแก อปท. และชุมชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๐๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เหลือใชทางการเกษตร การ
ลดการใชสารเคมีในภาค
การเกษตรโดยหันมาใชวิธี
ธรรมชาติแทน ควบคู กับ
การส ง เสริมการแปรรูป
ผลผลิต การเพ่ิมมูลคา และ
การจัดการดานการตลาด 
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเกษตรและ
บริการเปนระบบครบวงจร 
เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 
ทส 
อก 
วช. 

 นร (สกว.) 

นําขยะมาใชประโยชน เชน การนําเศษอาหารไปทําปุยหมัก 
เพื่อลดการใชปุยเคมี การทําน้ําหมักจากเศษผลไมรสเปรี้ยว 
และน้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงค เพื่อลดการใชสารเคมี
ในการซักลางและสารเคมีในการทําความสะอาด 
 
 
สสภ.11  
มีการดําเนินการ ดังน้ี 
- ป 2559 รวมกับทสจ.ในพื้นที่ผลักดันให อปท.จัดทํา
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ตนทางโครงการละไมเกิน 400,000 บาท และรวมกับ ทสจ.
ในการคัดเลือกโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอม จังหวัดละ 10 อปท. รววงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 15,934,813 บาท โดยประกอบดวย
แผนงานที่มีการจัดการขยะมูลฝอยครบถวนทั้ง 4 ประเภท 
ประกอบดวย  
         -ขยะอินทรีย (สงเสริมใหมีการคัดแยกเพ่ือใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย)  
        -ขยะรีไซเคิล (ใหมีการคัดแยกเพ่ือขายใหกับรานรับซื้อ
ของเกา)  
        - ขยะทั่วไป (รวบรวมสงใหเทศบาลนําไปกําจัดอยางถูก
วิธ ) 
        - ขยะอันตราย (รวบรวมสงให องคการบริหารสวน
จังหวัดนําไปกําจัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๐๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.12 
- ดําเนินการโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ โดยดําเนินการใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
สสภ.13  
- ดําเนินการดังนี ้
1. อบรมใหความรู อปท. ในการทําปุยหมัก                     น้ํา
หมักชีวภาพจากขยะอินทรีย การทํา EM Ball เพ่ือให อปท.
นําไปถายทอดเกษตรกรในพ้ืนที่ ทดแทนการใชปุยเคมี แก
สถานศึกษา จํานวน 6 คร้ัง  และชุมชน จํานวน 3 ครั้ง 
2. ดําเนินการในบทบาทภารกิจที่เก่ียวของผานทางโครงการ
เมืองสวยใส ไรมลพิษ ในป 2559 ในพื้นท่ี 6 จังหวัด(ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแกว) สงเสริมการคัด
แยกขยะอินทรียมาใชประโยชน ในรูปของปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ เพ่ือนําไปใชในการเกษตรกรรม เพื่อลดการใชสารเคม ี
 
สสภ.๑๔   
- ดําเนินการอบรมใหความรูแก อปท. และชุมชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ
นําขยะมาใชประโยชน เชน การนําเศษอาหารไปทําปุยหมัก 
เพ่ือลดการใชปุยเคมี การทําน้ําหมักจากเศษผลไม  
- ดําเนินการโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ โดยดําเนินการใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน .... แหง ในจังหวัด 4 จังหวัด 
 
ทสจ.มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๐๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๑. จัดอบรมใหความรูและสนับสนุนในการทําน้ําหมักชีวภาพ
และปุยหมัก จากวสัดุธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น 
๒. ใหความรูในการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ
สงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธ การลดการใชสารเคมีในภาค
การเกษตร โดยหันมาใชแบบอินทรียแทน 
 
ทสจ.ชลบุร ี
ดําเนินการใหความรูการใช น้ําหมัก EM เปนปุยสูตรตางๆ 
ใหแกเครอืขาย ทสม. ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
1. ดําเนินการอบรมใหความรูแก อปท. และชุมชน ในการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงการนําขยะมาใชประโยชน เชน การนําเศษอาหารไปทํา
ปุยหมัก เพ่ือลดการใชปุยเคมี การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
2. ดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
 
ทสจ.พิจิตร 
ดําเนินการอบรมใหความรูแกนักเรียนและประชาชนทั่วไปใน
การนําขยะอินทรีย มาทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ ทดแทน
การใชสารเคมีในรูปแบบตางๆ ในพื้นที่เทศบาลตนแบบ 
 
ทสจ.สุโขทัย 
รวมกับสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย และหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่ เก่ียวของในการสงเสริมใหชุมชน เกษตรกร และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประชาชนในพื้นที่จัดน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร และ
การปลูกพืชผัก เพื่อลดการใชปุยเคมีและสารเคมีในการฆา
แมลง โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกชุมชนตนแบบ 
จํานวน 4 ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  และชุมชน
อ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
- ดําเนินการอบรมใหความรู อปท. และประชาชนทั่วไปใน
การใชประโยชนจากขยะอินทรีย เพื่อนํามาทําปุยหมักและ
น้ําหมักชีวภาพ ทดแทนการใชสารเคมีในรูปแบบตางๆ ทํา
ใหประชาชนมีความรูในทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพใชใน
ครัวเรือนของตนเองมากขึ้น ลดปญหาการเกิดขยะอินทรยี 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
๑. ดําเนินการอบรมใหความรู  อปท. และประชาชนทั่วไป  
ในการใชประโยชนจากขยะอินทรีย เพ่ือนํามาทําปุยหมักและ
น้ําหมักชีวภาพ ทดแทนการใชสารเคมีในรูปแบบตางๆ 
๒. ดําเนินการใหความรูการใช น้ําหมัก EM เปนปุยสูตรตางๆ 
ใหแกเครือขาย ทสม. โดยเครือขาย ทสม. อําเภอลับแล  
ไดจัดทํากิจกรรมแปลงสาธิตการใชปุยชีวภาพในการปลูกหอม
แทนการใชสารเคม ี
 
ทสจ.อุทัยธานี  
ดําเนินการ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. จัดโครงการอบรมเครือขาย ทสม. เรื่องการนําขยะอินทรียื
ไปใชประโยชน เชน การทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย การเลี้ยงไสเดือนดิน 
2. ดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ปงบประมาณ 2555 
– 2559 สงเสริมการคัดแยกขยะอินทรียมาใชประโยชน ในรูป
น้ําหมักชีวภาพ เพื่อนําไปใชในการเกษตร 
 
ทสจ. ชัยนาท  
ถายทอดความรูและสนับสนุนการทําน้ําหมักอินทรียและปุย
หมักจากเศษใบไมใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย 8 อําเภอ 8 
ชุมชน 
 
ทสจ.ปราจีนบุร ี
- จัดอบรมใหความรูแก อปท. ชุมชน และ นักเรียนเก่ียวการ
จัดการตามหลัก ๓R การคัดแยกขยะที่ตนทาง ณ แหลงกําเนิด 
โดยเนนการนําขยะแตละประเภทกลับมาใชประโยชนใหม เชน 
สาธิตการทําปุยหมัก นํ้ายาอเนกประสงค ภายใตกิจกรรม/
แผนงานของสวนราชการท่ีเปนภาคีเครือขาย 
 
ทสจ.สกลนคร  
1. จัดทําโครงการเกษตรอินทรียใหเครือขายโดยจัดกิจกรรม
เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
- สวนปา 
- สวนพฤษศาสตร 
- ปลูกตนไมปลูกพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- สมุนไพร 
- การเกษตรแบบผสมผสาน 
กิจกรรมฝกการเกษตรอินทรียและการจัดการผลผลิต
การเกษตรอินทรียครบวงจรการสงเสริมเกษตรอินทรียเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของครอบครัวโดยทีมวิทยากร
ของศนูยเรียนรูการเกษตรอินทรีย ทสม. ณ บานหนองบัวสราง 
ตําบลอุมจาน อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 
2. บูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2560 
รวมกับจังหวัดสกลนคร โดยมุงเนนการรวมกลุมและสราง
เครือขายระหวางเกษตรกรอาสาและ ทสม. 
 
ทสจ.หนองบัวลําภ ู
มีการนําความรูมาอบรมในเครือขาย ทสม. เรื่องการทําปุยหนัก
จากขยะอินทรีย 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
ป 2559 รวมกับ สสภ.๑๑ ผลักดันให อปท.จัดทําโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง
โครงการละไมเกิน 400,000 บาท และรวมกับ สสภ๑๑ และ
คณะกรรมการฯ ในการคัดเลือกโครงการ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม จังหวัดศรีสะเกษ 
10 อปท. รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๐๙,๔๘๘ บาท โดย
ประกอบดวยแผนงานที่มีการจัดการขยะมูลฝอยครบถวนทั้ง 4 
ประเภท ประกอบดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

         -ขยะอินทรีย (สงเสริมใหมีการคัดแยกเพ่ือใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย)  
        -ขยะรีไซเคิล (ใหมีการคัดแยกเพ่ือขายใหกับรานรับซื้อ
ของเกา)  
        - ขยะทั่วไป (รวบรวมสงใหเทศบาลนําไปกําจัดอยาง 
ถูกวิธ ) 
        - ขยะอันตราย (รวบรวมสงใหเก็บที่สถานที่กําจัดขยะ
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อรอสงกําจัดอยางถูกหลัก
วิชาการตอไป)  
- ดําเนินการอบรมใหความรู อปท. และประชาชนทั่วไปในการ
ใชประโยชนจากขยะอินทรีย เพื่อนํามาทําปุยหมักและน้ําหมัก
ชีวภาพ ทดแทนการใชสารเคมีในรูปแบบตางๆ 
 
ทสจ.ยโสธร 
- ดําเนินการอบรมใหความรูแก อปท. และชุมชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
 รวมถึงการนําขยะมาใชประโยชน เชน การนําเศษอาหารไปทํา
ปุยหมัก เพ่ือลดการใชปุยเคมี การทําน้ําหมักจากเศษผลไมรส
เปร้ียว และน้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงค เพื่อลดการใช
สารเคมีในการซักลางและสารเคมีในการทําความสะอาด 
 
ทสจ.รอยเอ็ด 
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
รอยเอ็ด ดําเนินโครงการ เมืองสวยใส ไรมลพิษ โดยใหความรู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนท่ัวไป ในการใช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประโยชนจากขยะอินทรีย เพ่ือนํามาทําปุยหมักและน้ําหมัก
ชีวภาพ ทดแทนการใชสารเคมีรูปแบบตาง ๆ  
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
รอยเอ็ด ดําเนินโครงการรอยเอ็ด บาน วัด โรงเรียน สีเขียว โดย
มีการอบรมใหความรู  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 5 รุน ๆ ละ 100 คน ใน 10 ชุมชน 
เก่ียวกับการใชประโยชนจากขยะอินทรีย ในการนํามาทํา 
ปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แตละประเภท รวมทั้งมีการปลูกตนไม จํานวน 1,000 ตน  
ในพื้นที่ชุมชน 10 แหง 
 
ทสจ.ชุมพร 
จัดทําโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมในพื้นที่ เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ดําเนินการอบรมใหความรูแก อปท. และชุมชน ใน
การจัดการขยะอินทรีย  เชน การนําเศษอาหารไปทําปุยหมัก 
น้ําหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม เปนตน 
 
ทสจ.สงขลา  
การดําเนินงานโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นท่ีเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  จังหวัดสงขลา และโครงการ
เมืองสวยใส  ไรมลพิษ ที่เนนการสงเสริมใหชุมชนมีการลด  คัด
แยกขยะและสงเสริมใหมีการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๑๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โดยเฉพาะการนําขยะอินทรยีไปทํานํ้าหมักหรือปุยหมักไปใชใน
ภาคการเกษตร 
 
ทสจ.ปตตานี   
1. ดําเนินการอบรมใหความรูแก อปท. และชุมชน ในการ
จัดการขยะมูลฝอย  รวมถึงการนําขยะมาใชประโยชน เชน  
การนําเศษอาหารไปทําปุยหมัก เพื่อลดการใชปุยเคมี การทํา
น้ําหมักจากขยะอินทรียและวัดสุเหลือใชทางการเกษตร  
2. ใหความรูในการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ
สงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธ ผานโครงการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดปตตาน ี
 
ทสจ.ตรัง 
- อบรมใหความรูแก ชุมชนและนักเรียนในการทําปุยหมัก และ
น้ําหมักชีวภาพ 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. ชุดโครงการ “ระบบการสรางอาชีพการเลี้ยงไกประดู 
หางดําเชียงใหม” สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาระบบการ
เลี้ยงไกประดูหางดําเชียงใหม โดยสงเสริมใหเกษตรกรหันมา
ใชพืชอาหารหยาบในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตสูตร
อาหารหยาบจากธรรมชาติมาใชในกลุมของตนเองได อีกทั้ง
สนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงในระบบการปลอยธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในการชําแหละหรือการ 
ตัดแตงเนื้อโคอยูเสมอทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการ
ทวนสอบความปลอดภัยเน้ือโคธรรมชาต ิ
- เกษตรกรบางรายยังขาดความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความเสี่ยงในการระบาดของโรค 
- การขาดเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อนํามาปรับปรุงฟารม 
- เกษตรกรบางรายเปนเกษตรกรรายใหมจึงยังไมสามารถทํา
ตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมไกพื้นเมืองของกรมปศุสัตวได  
- โรงฆาสัตวปกที่ไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.กรมปศุสัตว ควรขับเคลื่อนไกพื้นเมืองใหเปน
สั ตว เศรษฐกิจ จั ด zoning พื้ นที่ การผลิ ตที่
สอดคลองกับรูปแบบการผลิต และความตองการ
ของตลาด (ทั้ง 3 ระดับ) ควบคูกับการสงเสริมให
เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร และการเลี้ยงใน
ขนาดที่เหมาะสม 
2.สถาบันการศึกษา จะตองเปนองคกรขับเคลื่อน
ความรู และมีสวนรวมในการพัฒนาความเขมแข็ง
ในมิติทางสังคม 



  

ผ1-๑๑๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และพ้ืนที่ของเกษตรกร รวมทั้ง
สอดคลองกับสายพันธุไกพ้ืนเมือง 

สามารถจําแนกรูปแบบการผลิตได  3 รูปแบบ 
สอดคลองกับพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน 
ไดแก 1. การเลี้ยงโดยใหแมไกฟกตามธรรมชาติ 2. การ
ผลิตไกขุนแบบ all in-all out และ 3. การผลิตลูกไกโดยใช
ตูฟก ที่มีเกษตรกรรายยอยรวมทุนในโครงการ จํานวน 142 
ราย ซึ่งสวนใหญมีอาชีพหลักในการทําไร ทําสวน และ
รับจางเปนหลัก และชวยใหเกษตรกรมีอาชีพเสริม และ
สรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว อยางนอย 3,900 บาท/
ราย/เดือน ขึ้นอยูกับรูปแบบ และจํานวนไกที่เลี้ยง เกษตรกร
มีองคความรูในการจัดการโรงเรือน การทําวัคซีน การเลี้ยง
ในระบบธรรมชาติ การจัดการตูฟก การจัดการอาหาร
ธรรมชาติ และการจัดการผลผลิตใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคในแตละฤดูกาล/เทศกาล รวมท้ังสามารถ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใน
สวนดานการตลาดเกิดการขยายโอกาสของผลิตภัณฑไก
ประดูหางดําเชียงใหมจากตลาดระดับลาง (ตลาดชุมชน) สู
ตลาดระดับบน (หางสรรพสินคาริมปง) ในจังหวัดเชียงใหม 
โดยใชไกประดูหางดําเชียงใหมพันธุแทเลี้ยงในระบบปลอย
ธรรมชาติ (Free range) แปรรูปเปนไกสดแชแข็ง สวนไก
ประดูหางดําเชียงใหมลูกผสมจําหนายในตลาดระดับกลาง 
(หางแมคโคร และเทสโกโลตัส) 
 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเปนกลไกสําคัญ
ในการสงเสริมการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
4.ผูประกอบการเอกชน จะเปนกลไกการขับเคลื่อน
ผลผลิตสูผูบริโภค การพัฒนาตลาดเพื่อขยายโอกาส
การผลิตในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.เพ่ือลดความเสี่ยงของราคาโคที่เกษตรกรจัดซื้อ
มาผลิตเน้ือโคธรรมชาติ สหกรณฯควรกระตุนให
สมาชิกที่ เขารวมโครงการจัดหาโคมาเลี้ ยงให
เพียงพอตอการปริมาณสั่งซื้อเน้ือโคทั้งปจากลูกคา 



  

ผ1-๑๑๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. โครงการ “การบริหารจัดการระบบหวงโซอุปทานเน้ือโค
ธรรมชาติ กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรไรสารเคมี จํากัด 
จังหวัดอุบลราชธาน”ี สนับสนุนการวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลดาน
การจัดการเน้ือโคธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานีตลอดหวงโซ
อุปทาน ซึ่งจะทําใหสหกรณการเกษตรไรสารเคมี จํากัด 
สามารถผลิตเน้ือโคธรรมชาติอยางครบวงจรไดดวยตัวเอง
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไดตนแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจเน้ือโคธรรมชาติใหแกกลุมเกษตรกรหรือสหกรณอ่ืน
ตอไป 

สหกรณฯมีความสามารถในการจัดการระบบหวงโซ
อุปทานเนื้อโคธรรมชาติไดเปนอยางดีในทุกขั้นตอนของการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ นํ า เ อ า ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ย อ น ก ลั บ 
(traceability) ตามคําแนะนําของนักวิจัยไปใชในการผลิต
เนื้อโคธรรมชาติในทุกขั้นตอน ตั้งแตการผลิตโคตนนํ้า การ
แปรรูป และการจัดจําหนายเน้ือโค ทําใหสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได ทั้งน้ี การทบทวนองคความรูและแนวปฏิบัติที่ดี
อยางสม่ําเสมอโดยนําเอาผลการทวนสอบความปลอดภัยมา
ประกอบดวย มีสวนทําใหผูปฏิบัติงานตระหนักและพัฒนา
ตนเองใหถูกตองมากขึ้น นอกจากน้ันยังพบวา การหาคน
สื่อสาร การหามติรวม การสรางแรงจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพ การเคลือ่นงาน และการกําหนดจุดปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานแตละคนมีสวนทําใหการปฏิบัติถูกตองตาม
หลักการปฏิบัติที่ดีเร็วขึ้น 
3. ชุดโครงการ “การพัฒนาระบบการสรางอาชีพการเลี้ยง
ไกประดูหางดําเชียงใหมสูมาตรฐานฟารม และโอกาส

ควรจัดสรรเงินกูใหเพียงพอดวย ควรกระตุนให
สมาชิกทุกคนเลี้ยงโคแมพันธุ และมีการตกลง
คาจางรวมถึงคาใชจายในการจัดการโรงฆาที่
แนนอน 
2.ราคาขายเน้ือโคสวนหลักควรไดรับการปรับให
ครอบคลุมราคาซื้อโคจากสมาชิก  
3.การนําเน้ือสวนรองและผลพลอยไดจากการ
ชําแหละไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑชวยเพิ่มมูลคาได
แตตองหาชองทางการตลาดที่หลากหลายและ
แนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สรางองคความรู เชน การอบรม การจัดทํา
หนังสือ เปนตน เพ่ือใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับ
ระบบการเลี้ยงไกประดูหางดําอยางถูกตอง 
2.สรางกลุมเครือขายท่ีเขมแข็ง 
3.สรางโรงฆา ชําแหละไกสดที่ไดมาตรฐาน GMP 
 



  

ผ1-๑๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทางการตลาดอยางยั่งยืน” สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพระบบการเลี้ยงไกประดูหางดําในการนําไปสูระบบ
มาตรฐาน และเพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อสามารถสราง
โอกาสทางการผลิตและการตลาดใหแกเกษตรกร และกลุม
เกษตรกร โดยยังคงสนับสนุนใหเกษตรกรมีการเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ พึ่งพาทรัพยากรที่มีในพื้นท่ีเปนหลัก 

สามารถสรางเครือขายการผลิตไกประดูหางดําและ
องคความรูเชิงระบบในการผลิตจากเกษตรกรจํานวน 203 
ราย โดยบูรณาการเครือขายการผลิต3 รูปแบบ สอดคลอง
กับพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถิ่น รวมกับการ
จัดการฟารมใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมไก
พื้นเมืองของกรมปศุสัตวไดรอยละ 44.46 และมุงหวังท่ีจะ
ผลักดันใหฟารมที่ เหลือสามารถจัดการฟารมไดตาม
ขอกําหนดตามมาตรฐานฟารมตอไป ทั้งน้ีมีการขยายโอกาส
ทางการตลาดโดยการนําไกประดูหางดําผลิตเปนผลิตภัณฑ
แปรรูป ประกอบดวย ไกสดแชแข็ง ผลิตภัณฑอาหาร
ตะวันตก (ไสกรอกตาง ๆ) ผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน (ไสอ่ัว 
ไกน่ึงสมุนไพร ไกยาง) ซึ่งมีการทําแบรนดของกลุมเกษตรกร 
โดยใชอัตตลักษณไกประดูหางดําและการผลิตจากเกษตรกร
เปนจุดขาย 
4. ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพื่อใชดานการ
เกษตรกรรม” เพื่อพัฒนาคุณภาพ และผลผลิตของสินคา
เกษตร และพัฒนาตนแบบถุงเพาะชําและถุงปลูกจาก 
Bioplastic เพื่อลดมลภาวะในสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให
เกิดอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจาก
วัตถุดิบเกษตร เพ่ือใหพลาสติกชีวภาพ (PLA) มี
ตนทุนท่ีต่ําลง เนื่องจาก PLA ชวยลดผลกระทบที่มี
ตอสิ่งแวดลอมและสามารถเพิ่มมูลคาใหแกสินคา
เกษตร 



  

ผ1-๑๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ไดสูตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่
สามารถขยายการผลิตและการใชงานจริงในระดับ Pilot 
scale (ถุงเพาะผักกาดหอมหอ) และสามารถยอยสลายได
อยางสมบูรณ โดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และผลผลติ 

- ไดมีการขยายผลการใชถุงเพาะปลูกพืชอายุสั้นกับ
เกษตรกรภายใตมูลนิธิโครงการหลวงจํานวน 4 ดอย คือ 
ดอยแมแฮ ทุงหลวง หนองหอย แมโถ 

- อยูระหวางการพัฒนาสูตรถุงเพาะและถุงปลูก
สําหรับพืชอายุขนาดกลาง และถุงเพาะกลาไมยืนตน  

- อยูระหวางการพัฒนาสูตรสําหรับพลาสติกคลุม
แปลง และทดสอบความแข็งแรง 

1.2.3 เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพผูผลิตเกษตรกรรม
ยั่งยืน ทั้งที่เปนเครือขาย
เกษตรกรหรือชุมชน และ
ผูประกอบการใหมีความ
เ ข มแ ข็ ง  โดย ให มี ก าร
เชื่อมโยงเครือขายการสราง
กระบวนการเรียนรูและองค
ความ รู ร วม กั น รวมถึ ง
พัฒนาระบบและสร า ง
เครื อข ายเชื่ อมโยงทาง
การคาและการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 

กระทรวงพาณิชย  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
ในป 2559 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมขยายตลาดขาวอินทรีย
ไทยท้ังในและตางประเทศ ดังน้ี 

1.การขยายตลาดขาวในประเทศ 
    โ ดย เ ข า ร วม ง าน  Organic & Natural Expo 2016  
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวไทย ขาวหอมมะลิไทย ขาวหอมมะลิอินทรีย
ไทย   ขาวคุณลักษณะพิเศษ และเคร่ืองหมายรับรองขาวหอม
มะลิไทย ซึ่งมีผูสนใจเขารวมงานกวา 40,000 ราย  โดย
กิจกรรมดังกลาว ประกอบดวยการจัดนิทรรศการใหความรู
เก่ียวกับขาวหอมมะลิไทย ขาวหอมมะลิอินทรียไทย และขาว
ไทยชนิดตางๆ รวมทั้งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอม
มะลิไทย เพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมคูหาฯ มีความรูความเขาใจที่

- - 



  

ผ1-๑๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กษ 
พณ 
มท 

 อพช. 

ถูกตอง  และสาธิตการปรุงอาหารที่ทําจากขาวหอมมะลิไทย
และขาวหอมมะลิอินทรียไทย 
         รวมทั้ งจั ดกิจกรรมตอบคํ าถามเก่ียวกับคุณภาพ
มาตรฐานขาวหอมมะลิไทย ขาวหอมมะลิอินทรียไทย และขาว
ไทยชนิดตางๆ 

2. การขยายตลาดขาวในตางประเทศ 
     จัดคณะผูแทนภาครัฐและเอกชนเขารวมงานแสดงสินคา
เกษตรอินทรียนานาชาติ Biofach 2016  ณ เมืองนูเรมเบิรก 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อจัดสงเสริมประชาสัมพันธ
ภาพลักษณขาวอินทรียไทยและผลิตภัณฑขาวอินทรียไทย 
ภายในงานมีผูเขารวมจัดแสดงสินคาอินทรียกวา 2,555 ราย 
และมีผูเขาชมงาน 48,000 คน จาก 132 ประเทศทั่วโลก  
ดังนี ้
    1. การจัดแสดงตัวอยางขาวหอมมะลิอินทรียไทยและ
ผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิอินทรียไทย รวมทั้งเครื่องหมาย
รับรองขาวหอมมะลิไทย 
    2. การหารือเจรจาการคา (Business matching) ระหวาง 
ผูประกอบการขาวอินทรียไทยและผลิตภัณฑจากขาวอินทรีย
ไทยกับผูนําเขาขาวอินทรียจากประเทศตางๆ หารือและพบปะ
เจรจาธุรกิจ  
   3. เขารวมงานสัมมนาวิชาการเพ่ือรับฟงการบรรยายเรื่อง
กฎระเบียบใหมเก่ียวกับสินคาอินทรีย เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมระหวางสินคาเกษตรอินทรียของ
สหภาพยุโรปและประเทศคูคา 

3. ชวงป 2557-2559 ไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 



  

ผ1-๑๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดานการผลิตและแปรรูปใหตรงกับความตองการของลูกคา
ให กับเกษตรกร/ผูประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดผูซื้อ อาทิ  
อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมพลังงาน และเกิดการ
เชื่อมโยงตลาดระหวางผูซื้อและผูขาย (โครงการมันเสนสะอาด) 
ดังนี ้
    1. ป 2557 จัดฝกอบรม 1 ครั้ง ณ จ.สระแกว ผูเขารวม
อบรม จํานวนรวม 100 ราย 
    2. ป 2558 จัดฝกอบรม 2 คร้ัง ผูเขารวมอบรม จํานวน
รวม 250 ราย 
    3. ป 2559 จัดฝกอบรม 1 ครั้ง  ณ จ. ราชบุรี ผูเขารวม
อบรม จํานวนรวม 300 ราย 

4. จัดประชุมสัมมนามันสําปะหลังนานาชาติป 2558  
(World Tapioca Conference 2015)   โดยไดรบัความสนใจ
จากผูแทนภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ นักวิชาการสื่อมวลชน 
ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
กวา 1,500 คน และมีการซื้อขายมันเสนปริมาณ 500,000 
ตัน คดิเปนมูลคากวา 3,500 ลานบาท 
 
องคกรพัฒนาเอกชน  
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
โครงการสํารวจขอมูลในภาคการผลิต เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการสนับสนุนเครือขายผูผลิตสินคาทางภาคเกษตรกรรมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเชื่อมโยงกับภาคการบริโภคที่
สามารถเปลี่ยนแปลงหวงโซคุณคาของผลิตผลทางการเกษตร 



  

ผ1-๑๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.2.4 เรงรัดการจัดตั้ ง
สภาเกษตรกรแหงชาติและ
ส ง เสริ ม ให เป นกลไกที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
เกษตรกรรมยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 
 
 

-ไมมีการรายงานขอมูล - - - 

1.2.5 ส นั บ ส นุ น ก า ร
สร า งตลาดสิ นค า ต าม
มาตรฐานเกษตรกรรมที่
ยั่ งยืนในทุกระดับ ตั้ งแต
หมูบาน ตําบล อําเภอ และ
จั ง ห วั ด  ร ว ม ถึ ง ส ร า ง
แรงจูงใจใหกับผูผลิตสินคา
ที่ ผ านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และมาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural 
Practice) โดยการติดฉลาก
เครื่องหมายคุณภาพสินคา
เกษตรกรรมยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ  
อก 

กระทรวงพาณชิย  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
โครงการสงเสริมตลาดสินคาอินทรีย ป 2559 
1. กิจกรรมการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ 
    สํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัดไดจัดประชุม
คัดเลือกสินคาที่มีศักยภาพเพื่อสงตอใหสํานักงานพาณิชย
จังหวัดที่เปนศูนยภาค ไดแก ภาคกลาง (ชลบุรี) ภาคเหนือ 
(เชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรินทร) ภาคใต     
(สุราษฎรธานี) ในการจัดอบรมและคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อ
นําไปพัฒนาตอยอด 
2. สํานักงานพาณิชยจังหวัดศูนยภาค  ไดดําเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งคัดเลือกสินคาอินทรียนํารอง
เพื่อพัฒนาดานมาตรฐานและบรรจุภัณฑ ดังน้ี  
    2.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี (ศูนยสงเสริมตลาด
สินคาอินทรียภาคกลางและภาคตะวันออก) จัดอบรมเชิง

- 
 

- 



  

ผ1-๑๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พณ 
 มท 

ปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด” มีผูเขารับการอบรมจํานวน 
51 ราย เกิดการเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) 
จํ านวน 11 คู  มูลคา 165,120 บาท เ กิดการพัฒนา
ตนแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑดาวเดน 3 
สินคา ไดแก ผลิตภัณฑจากมังคุดอินทรีย  มะมวงอินทรีย
แปรรูป และกลวยอินทรียแปรรูป  
   2.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (ศูนยสงเสริม
ตลาดสินคาอินทรียภาคเหนือ) จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน  
มีผูประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 33 ราย  และคัดเลือกสินคาอินทรียจํานวน 3  
รายการ ไดแก มะมวง มะมวงแปรรูป ลําไย จากกลุม
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผักสมุนไพรและผลไม 
จังหวัดลําพูน  เครื่องดื่มผักเชียงดา จากวิสาหกิจชุมชนกลุม
สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย จังหวัดเชียงใหม และขาวไรซ
เบอรรี ่จากวิสาหกิจชุมชนฅนพิจิตรอินทรีย จังหวัดพจิิตร  
   2.3 สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร (ศนูยสงเสริมตลาด
สินคาอินทรียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
สิ น ค า เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม สู
มาตรฐานสากล" มีผูเขารวมอบรมจํานวน 32 ราย และ
คัดเลือกสินคาจํานวน 3 สินคา เพ่ือสนับสนุนการตรวจ
รับรองมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(มกท.) พัฒนารูปแบบ มาตรฐานตามความตองการของ
ตลาดและสราง Brand ตอไป สินคาที่ไดรับการคัดเลือก



  

ผ1-๑๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไดแก เบียรขิงออรแกนิค ผาไหมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ
แปรรูปจากขาวอินทรีย  
   2.4 สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุราษฏรธานี (ศูนยสงเสริม
ตลาดสินคาอินทรียภาคใต) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน "การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสินคา
เกษตรอินทรียเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูมาตรฐานสากล"  
มีผูเขารวมอบรมจํานวน 45 ราย และไดคัดเลือกสินคา
อินทรีย เพื่อพัฒนามาตรฐาน ไดแก เห็ดสด/แปรรูป พืชผัก 
ผลไม   
3. การสนับสนุนเกษตรกรใหปฏิบัติตามเงื่อนไขการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ดังน้ี 
    3.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัดนาน จัดกิจกรรมตรวจ
รับรองมาตรฐานสินคาของ มกท. สินคาประเภทชาและ
กาแฟ  มีผูประกอบการเขารวมจํานวน 22 ราย 
    3.2 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาไดดําเนิน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและการสงเสริมตลาด
ขาวอินทรียที่มีโภชนาการสูง (ขาวไรซเบอรรี่ ) ใหได รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียสากล โดยจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย และจัด
เวทีเครือขายเกษตรกรเพื่อการจัดการองคความรู ดังนี ้
         1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงของ
เกษตรกรในการทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย ณ มูลนิธิขาว
ขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมอบรมจํานวน 6 รุน  
รุนละ 50 คน 



  

ผ1-๑๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

          2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูมี บทบาทสําคัญภายในโครงสรางของระบบควบคุม
ภายใน (ICS)  
         3) จัดเวทีเครือขายเกษตรกรเพ่ือการจัดการองค
ความรู  
4. กิจกรรมการขยายตลาดสินคาอินทรียในและตางประเทศ 
จัดงานแสดงและจําหนายสินคาในแลตางประเทศมูลคาการ
จําหนายรวม 46.8  ลานบาท ดังน้ี 
    4.1 จัดงานวันสังคมสุขใจ ณ  จังหวดันครปฐม  
มีเกษตรกรเขารวมจําหนายสินคา จํานวน 100 ราย มูลคา
การจําหนาย 3,450,000 บาท 
    4.2 จัดงาน Organic Farm Outlet ณ หางสรรพสินคา
บ๊ิกซี สาขาราชดําริ มีผูประกอบการและเกษตรกรเขา
รวมงาน จํานวน 30 ราย มูลคาการจําหนาย 850,000 
บาท 
    4.3  จัดงาน Organic Farm Outlet & Big Market @ 
Emquartier รวมกับเดอะมอลลกรุป ณ ศูนยการคาเอ็มควอ
เทียร มีผูประกอบการและเกษตรกรเขารวมงาน 27 ราย 
มูลคาการจําหนาย 1,916,000 บาท 
    4.4 จัดงาน Organic Farm Outlet รวมกับ กบข. 
ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 มีเกษตรกรและ
ผูประกอบการเขารวมงาน 40 ราย มูลคาการจําหนาย 
1,250,000 บาท 
    4.5 จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรียรวมกับ 
เดอะมอลลกรุป ณ กูรเมต มารเก็ต สยามพารากอน  



  

ผ1-๑๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีเกษตรกรและผูประกอบการเขารวมงาน 20 ราย มูลคา
การจําหนาย 2,300,000 บาท 
    4.6 จัดงานรวมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด  
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหมมีผูประกอบการเขา
รวมงาน 25 ราย มูลคาการจําหนาย 1,856,000 บาท 
    4.7 จัดงาน Eat Right – Eat Organic รวมกับบริษัท 
สังคมสุขภาพ จํากัด(เลมอนฟารม) ณ ศูนยการคาพาราไดซ
พารค มีผูประกอบการเขารวมงาน 25 ราย มูลคาการ
จําหนาย 1,000,000 บาท 
    4 . 8  จั ด ง า น  Organic and Natural 2016 ณ 
ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม มีผูประกอบการ
เขารวมงาน 80 ราย มูลคาการจําหนาย 850,000 บาท 
    4.9 จัดงาน Organic and Natural Expo 2016  
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ มีผูประกอบการเขารวมงาน 
218 ราย มูลคาการคารวม 28,663,667 บาท   
    4.10 จัดจําหนายสินคาอินทรียภายในงาน มหกรรมธง
ฟาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ณ ศูนยแสดง
สิ น ค า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  อิ ม แ พ็ ค  เ มื อ ง ท อ ง ธ า นี   
มีผูประกอบการเขารวมงาน 19 ราย มูลคาการจําหนาย 
3,873,140 บาท 
    4.11 จัดงานอาคเนย Green Mart by Organic Farm 
Outlet รวมกับอาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเงิน  ณ 
อาคารอาคเนย สํานักงานใหญ ถนนสีลม มีผูประกอบการ
เขารวมงาน 35 ราย มูลคาการจําหนาย 772,795 บาท 



  

ผ1-๑๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

5. จัดคณะผูแทนเจรจาธุรกิจและ Study Visit ในงาน 
Biofach 2016 ณ เมืองนูเร็มเบิรก สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี
6. จัดนิทรรศการและเสวนาเรื่อง  “ขาวไรซเบอรร่ีอินทรีย 
ดีอยางไรทําไมรักใครตองใหไรซเบอรร่ี” โดยมี ตัวแทน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการและนักวิชาการศูนยมาตรฐาน
และโภชนาการมหาวิทยาลัยแมโจ ณ กระทรวงพาณิชย  

1 .2 .6  สนั บสนุ นการ
พัฒนาและจั ดทํ าพื้ นที่
ต นแบบเ พ่ื อส า ธิ ตก าร
เรียนรูรูปแบบการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสม และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม รวมถึงเปนไป
ตามหลักวิธีปฏิบัติทางการ
เ ก ษ ต ร ที่ ดี  ( Good 
Agricultural Practice: GAP) 
เชน การอนุรักษดินและน้ํา 
การลดการกอมลพิษทาง
อากาศที่ เกิดจากการเผา
ซากตอซัง และการนําเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร
กลับไปใชประโยชน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-ไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานในสังกัด
และสถาบันการศึกษา เพื่อนําผลงานวิจัยและพัฒนาไป
เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีใหกับประชาชนในทุกภาค
สวน โดยผานกลไกของหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คลิ นิก เทคโนโลยี  และอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อสวท.) โดยประชาชนกลุมเปาหมายสามารถนํา
องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการ
ถายทอดไปใชประโยชน ทั้งดานการแกไขปญหาในพื้นที่ 
การพัฒนาอาชีพ สรางรายได ซึ่งสงผลใหคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ไดผลักดันหมูบานหรือชุมชนใหเปนหมูบาน 
แมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือใหเปนหมูบาน
ตนแบบในการนําความ รูทางด านวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีไปประยุกตใชในวิถีชีวิต พัฒนาอาชีพและความ
เปนอยูใหดีขึ้นอยางยั่งยืน ซึ่งในปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
พ.ศ. ๒๕๕๙) มีหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน ๓๓๘ หมูบาน 3๒๖ อําเภอ 68 จังหวัด และมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- หมูบานที่ ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เปน
ตนแบบของการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะสามารถขยายผล
ใหแกหนวยงานองคกรอ่ืนตอไป ปจจุบันการ
ดําเนินงานของหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มุงเนนการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสราง
รายได ลดรายจาย โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ เหมาะสมและตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายในพื้นที่ รวมทั้งเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมภายในชุมชนดวย 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อก  
วท  
วช.  

 นร (สกว.) 

หมูบานแมขายวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีที่เปนตนแบบ
ดานการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม จํานวน  ๓๙ หมูบานตนแบบ โดย แบงตาม
กลุมเทคโนโลยี ดังน้ี 
1. เทคโนโลยีดานการเกษตร อาท ิ
  - หมูบานมังคุดเพื่อการสงออก ต.ตรอกนอง อ.ขลุง           
จ.จันทบุร ี
  - หมูบานขาวโพดลดหมอกควัน ต.ชางเคิ่ง  อ.แมแจม        
จ.เชียงใหม 
  - หมูบานรางสีหมอกไมผลไทยเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
นิเวศนเกษตร ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุร ี
  - หมูบานขาวเหลืองอินทรีย ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ 
2. เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน การจัดการของเสียและ
เศษวสัดุเหลือทิ้ง อาท ิ
 - หมูบานขาวโพดลดหมอกควัน จ.เชียงใหม 
 - หมูบานพลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ จ.
แพร 
 - หมูบานแกสชีวมวลบานวังปอง จ.เชียงใหม 
3. เทคโนโลยีดานการผลิตปุย อาท ิ
 - หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียบานทับทิมสยาม 
๐๗ จ.ศรีสะเกษ 
- หมูบานปุยอินทรียอัดเม็ดบานหนองบัวแดง จ.ขอนแกน 
- หมูบานปุยอินทรียกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานคลอง
ใหญใต จ.พัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- หมูบานปุยอินทรียกลุมปุยอินทรียตามวิถีพอเพียงบาน 
บนลาน จ.พัทลุง 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการ
โซอุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร นาน และชัยภูมิ” 
เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกพริกทั้ง 3 จังหวัด ไดรับความรูดาน
การพิจารณาระบบตัดสินใจของเกษตรกรผูปลูกพริกและ
เกิดการเรียนรูการจัดการการผลิตพริกปลอดภัย ตลอดจน
การปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกตามระบบ GAP รวมทั้ง
เกิดการขยายกลุมเกษตรกรผูปลูกพริกปลอดภัยใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีรวมกัน ผลท่ีไดคือ ทําใหเกษตรกร
สามารถวางแผนปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกและเลือกชวงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกพริกปลอดภัย รวมถึงการจัดการ
ผลผลิตและการตลาดพริก สงผลใหเกษตรกรมีตนทุนการ
ผลิตลดลง ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน และรายไดจากการขายพริก
โดยรวมเ พ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยั งเกิดความเชื่อมโยง กับ
หนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่เพื่อใหเกิดการแกปญหาพริกอยาง
เปนระบบ 

เกษตรกรที่เขารวมฝกอบรมกับโครงการวิจัยในทั้ง 3 
จังหวัด (แพร นาน ชัยภูมิ) จํานวนรวม 2,597 ราย เกิด
การรวมตัวเปนกลุมหรือวิสาหกิจชุมชน และเกิดการเรียนรู
การจัดการการผลิตพริกปลอดภัย รวมถึงการปรับใช
เทคโนโลยีการผลิตพริกตามมาตรฐาน GAP โดยท่ีเกษตรกร

 
 
 
 
 
1) เกษตรกรมีการปลูกและจัดการการผลิตพรกิในปริมาณ
ท่ีหนาแนน ทําใหผลผลิตที่เก็บไดมีจํานวนนอย และตอง
ใชสารเคมีกําจัดโรคและแมลงมาก เกิดการใชสารเคมี
อันตรายเกินกวากฎหมายกําหนดและตกคาง คุณภาพ
มาตรฐานของพริกที่ไดไมเปนไปตามเกณฑที่ตลาดกําหนด 
สงผลตอราคาพริกท่ีเกษตรกรขายไดมีราคาต่ําแตตนทุน
การผลิตสูง 
2) เกษตรกรประสบปญหาดานแรงงานในครัวเ รือนมี
จํานวนนอยลง และคาจางแรงงานมีอัตราคาจางที่สูงขึ้น   
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการวาง
แผนการปลูก การจัดการ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก
ของเกษตรกร 
4) สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกแหงมีการจัดเก็บขอมูลที่ยัง
มีปญหาเรื่องความถูกตองแมนยํา การนําขอมูลไปใชใน
การวางแผนการผลิตยังมีนอย และขาดการวิเคราะห
ขอมูลภาพรวมพื้นที่การเพาะปลูกของทั้งประเทศท่ีจะมีผล
ตอการผลิตของแตละจังหวัด 
5) มีการนําเขาพริกสดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เวียดนาม และ สปป.ลาว ทําใหเสถียรภาพดานราคาพริก

 
 
 
 
 
-ขอเสนอแนะตอเกษตรกร และภาครฐั 
1) เกษตรกรควรมีการรวมกลุม ๆ ละประมาณ 
20 – 30 คน เพื่อรวมกันวางแผนการผลิตและ
การตลาด 
2) ภาครัฐควรสนับสนุนปจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการนํ้าในแหลงน้ําหลัก และใหการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของ
เกษตรกร 
3) มีการลงทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพริก และมี
การปรับปรุงขอมูลอยางตอเน่ือง 
4) การวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับพันธุพริกท้ัง
พริกพันธุพื้นเมือง และพันธุลูกผสม 
5) การวิเคราะหพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูก
พริกของแตละภูมิภาค และกําหนดเขตการผลิต
และชวงเวลาเหมาะสมในการเพาะปลูก เพื่อให
พริกประเทศไทยมีปลูกทุกเดือน ทําใหพริกออกสู
ตลอดทั้งป ลดความผันผวนดานราคาพริก 
6) การกวดขันเรื่องการจําหนายปุยหรือสาร
บํารุงท่ีโฆษณาเกินจริง และมีราคาสูง 



  

ผ1-๑๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สามารถตัดสินใจเลือกปลูกพริกใหออกตลาดในเวลาที่พริกมี
ราคาสูง ดวยการวางแผนลวงหนาและมีการเตรียมความ
พรอมกอนการปลูกพริก โดยพิจารณาจากระบบการ
ตัดสินใจทั้งในดานดัชนีราคาของพริกในชวงเดือนตางๆ 
ปริมาณนํ้าฝน และชวงเวลาที่เก็บเก่ียว รวมทั้งมีการจดบัญชี
รายรับและรายจายควบคู กันไปอยางตอเ น่ือง ทําให
เกษตรกรสามารถใชขอมูลนี้เพื่อการวางแผนปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกและเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก
พริก รวมถึงการจัดการผลผลิตและการตลาดพริก สงผลให
เกษตรกรมีตนทุนการผลิตลดลงมากกวารอยละ 50 
โดยเฉพาะคาปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนไรละ 50 กิโลกรัม และมีรายไดจากการ
ขายพริกโดยรวมเพิ่มขึ้น 30,000 – 100,000 บาท ตอไร 
ภายในระยะเวลาปลูก 8 เดือน อีกทั้งเกษตรกรสามารถ
ชําระหนี้ได  เกิดการการออม และการลงทุนเพ่ือการ
เกษตรกรรมอ่ืนๆ ตลอดจนเกิดผลดีตอคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น และความเขมแข็งของ
เกษตรกรในการสรางอํานาจตอรองราคากับพอคาคนกลาง
และโรงงานอุตสาหกรรม 

ของประเทศไทยเปลี่ยนไป และสงผลตอเกษตรกรผูปลูก
พริกในประเทศที่ไมสามารถแขงขันดานราคาได    
6) ปญหาเรื่องโรคและแมลงมาก เกษตรกรที่เขาสูระบบ
มาตรฐานเกษตรดีที่ เหมาะสมและที่ผานการรับรอง
มาตรฐานแลวรักษามาตรฐานยังมีนอย 

7) สงเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย หรือ
เกษตรอินทรีย ใหมีจํานวนเกษตรกรและพื้นที่
เพาะปลูกมากขึ้น   
8) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน
สินคาเกษตรกรปลอดภัยในทุกหมูบาน ทุกตําบล 
เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารท่ีปลอดภัยในระดับ
ชุมชน และขยายเครือขายเปนระดับอําเภอ 
จังหวัด 
9) ประสานความรวมมือของหนวยรัฐบาล เชน 
กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม
พัฒนาที่ดิน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย
ยึดการวิเคราะหพื้นหรือเอาพื้นที่เปนท่ีตั้งในการ
กําหนดและสงเสริมการปลูกพริกประสานกับทุก
หนวยงาน อบต. หรือเทศบาลที่จะสนับสนุนการ
รวมกลุมของเกษตรกรเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน
พริกปลอดภัยและการเชื่ อมโยงเครือข าย 
ประสานความรวมมือกับพอคารับซื้อพริก การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลใหถูกตอง ทันสมัยและ
สามารถนําขอมูลมาวางแผนได 

ระยะปานกลาง 
1.2.7 ฟนฟูและสงเสริม
คานิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ของชุมชน โดยเฉพาะวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ใ ห

-ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ความสําคัญกับการ พัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
เพื่อชวยสรางความสมดุล
แล ะกา ร ใ ช ท รั พย า ก ร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 
1.2.8 พั ฒนาแล ะต อ
ย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู แ ก
เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีในการดําเนินงาน
ดานเกษตร    สีเขียว(Green 
Agriculture) ที่ เหมาะสม 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
อยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
ค ว บ คู กั บ ส นั บ ส นุ น
มาตรการการเงิน การคลัง
ในการสรางแรงจูงใจเพื่อ
เ ต รี ยมความพร อ มแก
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตใหสอดรับกับ
มาตรการทางการคาและ
สิ่งแวดลอมที่กําหนดใหม 
และ เพื่ อ ให เ ท าทั นกั บ
มาตรการกา รเ ป ด เ ส รี

-ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทางการคา และการเปด
ตลาดใหม 
 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 
อก 
พณ 
กค 
1.2.9 รั กษา  ป อง กั น
และคุ ม คร องพื้ นที่ ที่ มี
ศักยภาพทางการเกษตร 
โ ด ย เ ร ง รั ด ก า ร อ อ ก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม  
พ.ศ. …. เ พ่ื อรั กษาและ
คุมครองพื้นท่ีที่มีศักยภาพ
ทางการเกษตรที่เหมาะสม
ตอการเกษตร ใหเปนฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนของ
ประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 

-ไมมีการรายงานขอมูล - - - 

1.2.10 พั ฒ น า ร ะ บ บ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย

-ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และเกษตรยั่งยืนของไทย 
โ ด ย ส ง เ ส ริ ม ก า ร นํ า
เทคโนโลยีที่ ทั นสมั ยมา
พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย อนกลั บสิ นค า เ กษตร
อินทรีย หรือสินคาเกษตร
ตามมาตรฐานอ่ืนๆ เชน 
HACCP GMP GAP แ ล ะ 
CoC เปนตน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและระบบการ
ตรวจรั บรองมาตรฐาน
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย แ ล ะ
มาตรฐานเกษตรยั่งยืนของ
ไทยใหเปนระบบ และเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ (มกอช.) 

 อก 
1.2.11 ส ง เ ส ริ ม ก า ร
เ รี ย น รู ด า น ร ะ บ บ
เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให
เกษตรกร ผูบริโภค และผูท่ี
เกี่ ยวของ มีความรู และ
ยอมรับระบบเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับการ
ถายทอดองคความรู ในการทําการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหมีความตระหนักใน
การผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

- - 



  

ผ1-๑๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยั่ งยื นและคุณภาพของ
ผลิตผล โดยการถายทอด
องคความรูผานทางวิทยากร
และ/หรือวิทยากรอาสา ทั้ง
ในระดับหมู บ าน ตํ าบล 
อําเภอ และจังหวัด 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 
มท 

รวมถึงใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และมี
ความภาคภูมิใจ 
ในความเปนเกษตรกร ผาน 2 กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมถายทอดและฝกอบรมความรู ความเขาใจ 
ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกร โดยไดรับความรวมมือ
จากศูนย เครือขายปราชญชาวบาน เพื่อให เกษตรกร
สามารถนําความรูความเขาใจไปปรับใชไดในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง (เกษตรกรที่ไดรับ
การถายทอดความรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากศูนย เ รียนรู ของปราชญชาวบาน) โดยมีผลการ
ดําเนินงาน (เกษตรกรไดรับการพัฒนาฯ /ฝกอบรม) ดังน้ี 
ป 2555  เปาหมาย 16,700 ราย  ผล 17,321 ราย 
ป 2556  เปาหมาย 16,700 ราย  ผล 17,608 ราย 
ป 2557  เปาหมาย 15,200 ราย  ผล 12,133 ราย  
ป 2558  เปาหมาย 15,200 ราย  ผล 15,575 ราย 
ป 2559  เปาหมาย 15,200 ราย  ผล 15,782 ราย 
2. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรผานการ
ฝกอบรมพรอมการฝกปฏิบัติจริง ในพื้นที่ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม
จะเกิดจากการจัดทําแผนความตองการรวมกันของผูเขารวม
โครงการและสอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เกษตรกรท่ีผานการฝกอบรม และฝกปฏิบัติงาน
ดานการเกษตรจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่
ดําเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีผล



  

ผ1-๑๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การดําเนินงาน (เกษตรกรไดรับการพัฒนาฯ /ฝกอบรมและ
ฝกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู) ดังนี ้
ป 2555  เปาหมาย 14,180 ราย  ผล 16,878 ราย 
ป 2556  เปาหมาย   2,280 ราย  ผล  2,322 ราย 
ป 2557  เปาหมาย   3,300 ราย  ผล  1,170 ราย 
ป 2558  เปาหมาย   3,300 ราย  ผล  3,419 ราย 
ป 2559  เปาหมาย   3,300 ราย  ผล  3,427 ราย 

1.2.12 สงเสริมใหมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค
ความรูดานการพัฒนาการ
เ กษตรด วยภู มิ ป ญญ า
ท อ งถิ่ น  เพื่ อ นํ า ม า ใ ช
พั ฒ น าก า ร ผ ลิ ต อ ย า ง
ตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุน
ใหมีการวิจัยดานการเพิ่ม
ผลผลิตตอไร และลดตนทุน
การผลิต 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ 
อพช. 

 วช. 

องคกรพัฒนาเอกชน  
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
1. ศึกษารวบรวมองคความรูและสถานการณและระบบ
นิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง พรอมกับพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
และผลักดันใหเกิดการวางแผนจัดการเกษตรและการพัฒนา
เมืองไปสูความสมดุลและยั่งยืน 
2. โดยไดเขาไปมีสวนรวมดําเนินการศึกษาระบบนิเวศ
เกษตรในจังหวัดนาน และศึกษาดานระบบนิเวศเมือง
รวมกับ (1) เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย (2) 
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และ (3) เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 
ดําเนินงานตามแนวคิด “เกษตรยั่งยืน” และ“เมืองนาอยู” 
โดยมีกิจกรรมและผลประกอบดวย 
1) รวบรวมขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีเกี่ยวของกับระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศ
เมือง ในระดับประเทศและระดับพื้นที ่

- - 



  

ผ1-๑๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2) พัฒนาศักยภาพรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
กระบวนการจัดทําขอมูล การจัดทําแผน และงบประมาณ
พัฒนาทองถิ่น 
3) การผลักดันใหเกิดการวางแผนในการจัดการเกษตรและ
การพัฒนาเมืองไปสูความสมดุลและยั่งยืน 
4) เกิดการเรียนรูรวมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
เปาหมาย ความตระหนักของประชาชนในทองถิ่นและถึง
สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที ่

แผนงานท่ี 1.3 การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ระยะเรงดวน 
1.3.1 ศกึษาและจัดทํา
แผนแมบทการเติบโตสีเขียว
รายสาขาของภาค 
อุตสาหกรรมเพ่ือเปน
เสนทางของไทยในการ
นําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 

-ไมมีการรายงานขอมูล- 
 

- - 

1.3.2 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ผ ลั ก ดั น ใ ห ส ถ า น
ประกอบการทุกขนาดไดรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสี
เ ขี ย ว  ( Green Industry) 
เ พ่ื อยกระดับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมในการจัดการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีการดําเนินการ ดงัน้ี 
- ยอดรวมสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองอุตสาหกรรม
สี เขียว (Green Industry) ในปงบประมาณ 2554 – 
2559 ในแตละระดับ มีจํานวน ดังน้ี 

- ระดับที่ 1  18,922 แหง 

 
 
 
1. สิทธิประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการเขารวม
โครงการไมดึงดูดใหเขารวม 
2. หนวยงานในการขับเคลื่อนโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
บอย 

 
 
 
1. ตองมีการใหสิทธิประโยชนที่ชัดเจนและดึงดูด
ผูประกอบการใหเขารวม 
2. ควรมีการกําหนดเปน KPI ใหหนวยงานที่
เก่ียวของ 



  

ผ1-๑๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อ ง ค ก ร ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการในทุกระดับให
เปนสากล 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก (สป.อก.) 

- ระดับที่ 2 5,779 แหง 
- ระดับที่ 3  4,481 แหง 
- ระดับที่ 4  164 แหง 
- ระดับที่ 5  31 แหง 

 

3. การเปนอุตสาหกรรมสีเขียวผูประกอบการตองใช
งบประมาณในการดําเนินการ 
 

3. ควรมีการชวยเหลือเงินกูดอกเบี้ยต่ํ าใหกับ
ผูประกอบการที่ตองใชเงินลงทุนในการปรับปรุง 
 
 

๑.๓.๓ กําหนดเขตพื้นที่ ท่ี
เหมาะสมท่ีจะใช ในการ
รองรั บการพัฒนาและ
ข ย า ย ตั ว ข อ ง ภ า ค 
อุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อ
ป อ ง กั นผ ล กร ะท บ ต อ
สิ่ งแวดลอม และปญหา
ความขั ดแย งทางสั งคม 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(Eco industrial Town) 
โ ด ย เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุ ท ธศ าส ต ร  (Strategic 
Environmental 
Assessment: SEA) แ ล ะ
การผังเมืองที่เหมาะสม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก (กนอ.) 
มท (ยผ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
มีการดําเนินการดังนี ้
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาและบริหารนิคม
อุตสาหกรรม “กรณีปญหาอุทกภัยในพื้ นที่ กลุมลุ ม นํ้ า
เจาพระยา-ทาจีน” ดําเนินการแลวเสร็จ และที่ปรึกษาสงมอบ
รายงานฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 และ
ประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ พิจารณารายงานฉบับ
สมบูรณ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
- ตั้งแตป 2553-2559 มีนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 23 แหง มี
แผนแมบทการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และดําเนินการ
ตามแผนแมบทฯ ที่ กําหนดไว รวมถึงมีนิคมฯ ที่ไดรับการ
ประเมินการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco 
Champion, Eco Excellence และ Eco Worldclass และ
ภายในป 2562 กนอ. ไดวางกรอบการดําเนินงานใหนิคม
อุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการแลวทั้งหมด เขาสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 

 
 
 
-เกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังไม
สามารถสื่อใหชัดเจน เห็นไดอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจาก
ขอจํากัดของแตละนิคมตางกัน 

 
 
 
- 



  

ผ1-๑๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

นร (สศช.) 
ระยะปานกลาง 
1.3.4 สรางแรงจูงใจแก
ผูประกอบการที่ผลิตสินคา
และบริการที่ เปนมิตรตอ
สิ่ งแวดลอม โดยใหสิทธิ
พิ เศษด านภาษี  เพื่ อให
ส าม ารถผลิ ต สิ นค า ไ ด
มาตรฐาน และทัดเทียมกับ
ประเทศอ่ืนๆ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
วธ (ศก.) 
ทส (สผ./ทธ./อส./คพ.) 
มท (อปท.) 
กก (กทท.) 
นร (อพท.) 

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลังดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 
12 แหงพระราชกําหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวนัที่ 
6 มกราคม 2555 ยกเวนอากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อ
ประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนตสําเร็จรูปแบบ
ผสมที่ ใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา ที่ มีความจุของ
กระบอกสูบไม เ กิน 3,000 ลูกบาศก เซนติเมตร ตาม
ประเภท 87.03 และยกเวนอากรสําหรับถังบรรจุกาซ
ธ ร ร ม ช า ติ อั ด ทํ า ด ว ย เ ห ล็ ก ก ล า  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 
2556 ขยายเวลาการยกเวนอากรสําหรับถังบรรจุกาซ
ธรรมชาติอัดทําดวยเหล็กกลา 
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557  
1.  ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและ
ยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนด
พิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 
ยกเวนอากรสําหรับของที่นําเขามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เปนรถยนตหรือยานยนตสําเร็จรูปแบบผสมที่ใชพลังงาน
เชื้อเพลิงและไฟฟา ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 
3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ตามประเภท 87.03 มีผล
บังคับใชไดจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 



  

ผ1-๑๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ  2556 ยกเวนอากรสําหรับถังบรรจุก าซ
ธรรมชาติอัดทําดวยเหล็กกลา มีผลบังคับใชไดจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2556  
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม (ยังมิได
รายงานผลระยะครึ่งแผน) ดังนี้  
1. ผูแทนจากสํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ไดเขา
รวมประชุมกับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยรวบรวมรายการ
สินคาที่มีปญหาจากโครงสรางอัตราภาษีศุลกากร และเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณารายการสินคาสิ่งแวดลอมภายใตความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟค (APEC) ทั้ง น้ีตาม
แถลงการของผู นํ า เ ศรษฐกิจ เ อ เปค เมื่ อป  2555 
ตั้งเปาหมายใหประเทศสมาชิกลดอัตราอากรของสินคา
สิ่งแวดลอม จํานวน 45 รายการ ใหเหลือไมเกินอัตรารอย
ละ 5 ภายในป 2558 ซึ่งยังมีรายการสินคาที่มีอัตราสูงกวา
ขอตกลงฯ จํานวน 11 รายการ 
2. ที่ประชุมพิจารณาใหลดอัตราอากรและยกเวนอากร
ศุลกากรสําหรับสินคาสิ่งแวดลอม จํานวน 8 รายการ 
3. กรมศุลกากรไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 
14) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
- ร ายการสิ นค า สิ่ ง แ วดล อม  จํ านวน  3  รายการ  
มีรายละเอียดสินคาไม เพียงพอ ทําใหไมสามารถจัด
ประเภทพิกัดศุลกากรที่ชัดเจนได จึงไมไดรับการพิจารณา
ปรับลดอัตราอากรตามโครงสราง 

1.3.5 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนากลไกในการติดตาม

กระทรวงพาณิชย  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 
 

 
 



  

ผ1-๑๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

นโยบายหรือมาตรการทาง
การค าและสิ่ งแวดล อม
ใหมๆ ที่ กํ าหนดขึ้ นโดย
ประเทศคู ค าหลั ก เพื่ อ
เตรียมการเชิ งรุกในการ
ป อ ง กั น ห รื อ ร อ ง รั บ
มาตรการต างๆ ท่ี อาจ
เกิดขึ้นจากนโยบายของ
ประเทศคูคาหลัก พรอมทั้ง
สรางเวทีหารือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับภาคเอกชน 
ในประ เด็ นที่ เ ชื่ อม โย ง
ระหวางกรอบเจรจาการคา
และการลงทุนกับพันธกรณี
ร ะหว า ง ป ระ เ ท ศ ด า น
สิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการเฝา
ระวังมาตรการกีดกันทาง
การคา และ/หรือมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 

 พณ 

- ปงบประมาณ 2555- 2556  จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเตรียม
ความพรอมผูส งออกไทยรวม 2 หลักสูตร ไดแก  การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) และการประเมิน
คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (CFP)  ใหกับผูประกอบการ
ในสวนภูมิภาค  
- ปงบประมาณ 2557-2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
รวม  2 หลักสูตร ไดแก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
(Life Cycle Assessment: LCA) ) การประเมินคารบอนฟุตพ
ริ้นทของผลิตภัณฑ (CFP) 
- ป งบประมาณ 2559  ได เตรียมความพรอมให กับ
ผูประกอบการในกฏระเบียบทางการคาและขอมูลขาวสารที่
สอดคลองกับมาตรการตางๆ ผานการสัมมนารวม 3 เรื่อง 
มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี สุขอนามัย สัตว/พืช และ
สิ่งแวดลอม เตรียมตัวกอนพรอมสงออก กฎระเบียบใหม
ภายใตกฎหมายความปลอดภัยสําหรับสินคาอาหาร (FSMA) 
ของสหรัฐฯ และเตรียมพรอมรับมาตรการสิ่งแวดลอมกับ
สภาวการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม   

-ทรัพยากรดานบุคคลากรและเงินงบประมาณมีอยางจํากัด 
ในการดําเนินการไปสูกลุมเปาหมาย และพ้ืนที่เปาหมาย ให
ครอบคลุมอยางกวางขวาง 

- ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี 
- เปนเวทีใหหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของ
ไทย รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของของประเทศคูคา
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานกกระเบียบ 
มาตรการการคาของตางประเทศ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบตางๆ ได
อยางถูกตองและไมเปนอุปสรรคตอการสงออก
สินคาของไทย 

1.3.6 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ผู ประกอบการทั้ งขนาด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
ปงบประมาณ 2558 

- - 



  

ผ1-๑๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กลางและขนาดเล็ก เพื่อ
เตรียมความพรอมในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและ
บ ริ การ ให เ ป นมิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอม รวมถึงยกระดับ
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
ของคุณภาพสินคาไทย ใน
การเปดเสรี การค าและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก (สป.อก.) 
วท (สวทช.) 

- สนับสนุนการพัฒนา ระบบบัญชีตนทุนดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ที่สามารถชวยคํานวณคา Green GDP 
ส นั บ ส นุน น โ ย บา ย  Green Industry ขอ ง ก ร ะ ท รวง
อุตสาหกรรม และ Green Growth ของประเทศ 
- อยูระหวางดําเนินงานโครงการวิจัยดาน Green GDP 
- สนับสนุนดานเทคนิคของระบบการประเมิน คารบอนฟุตพ
รินต ของประเทศ รวมทั้งนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑเชิง
สรางสรรค 
- รวมริเริ่ม และสนับสนุนดานเทคนิค สําหรับระบบฉลาก
ผลิตภัณฑ Upcycle Carbon Footprint 
ปงบประมาณ 2559 
1. รวมบูรณาการกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการสนับสนุน
โครงการวจิัยดาน Green GDP ดังนี ้
- จัดทํากรอบการประเมิน Green GDP ตาม SEEA และ 

SEEA-AGRI (ภาคเกษตร) ของประเทศ  
- จัดทํา Green GDP ภาคเกษตร รายสาขา รวมกับ I/O-

LCI (เชน ขาว ปาลม  การเลี้ยงสัตว)  
- การประเมินผลกระทบทางทรพัยากรและสิ่งแวดลอม โดย

ใช Economic I/O + LCI database  
- ศึกษาคา Green GDP ภาคอุตสาหกรรม 3 รายสาขา 

ไดแก การผลิตและกลั่นปโตรเลียม การผลิตน้ําตาล และ 
การผลิตผลิตภัณฑกระดาษ  

2. ในป 2558-2559 ไดศึกษาเพิ่มเติมคา Green GDP 
สาขาผลิตซีเมนต  



  

ผ1-๑๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. ดําเนินการสงมอบระบบการเก็บขอมูล/คํานวณ/อัพเดต 
คา Green GDP ของอุตสาหกรรมรายสาขาต างๆ ให
กระทรวงอุตสาหกรรม (ตามนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว) 

1.3.7 สนั บสนุ น ใ ห มี
ก ล ไ ก ใ น ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบและศึกษาการ
ประเมินผลกระทบด าน
ตางๆ ที่ เ กิดขึ้นจากการ
นําเขาสินคาและบริการที่
ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึ งพัฒนามาตรฐาน 
และมาตรการปองกันการ
นําเขาสินคาและบริการที่
ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหเกิดการแขงขันกับ
ผูประกอบการในประเทศที่
ผลิตสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรตอสิ่ งแวดลอมอยาง
เปนธรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
ทส 
วท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สํานกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

สสภ.7 มีการดําเนินการดังนี ้
1 .  ส นับสนุนการใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตร  กับ
สิ่งแวดลอม 
2. อบรมใหความรู และรณรงคใหกับ อปท. ในการใชสินคา 
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สสภ.8  
1.จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ 
2.เผยแพรประชาสัมพันธใหสงเสริม อปท.และหนวยงานใน
พื้ นที่ รั บผิดชอบใช สิ นค าและบริ ก ารที่ เ ป นมิ ต ร กับ
สิ่งแวดลอม 
 
สสภ.9  
มีการดําเนินการดังน้ี 
๑. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

- - 



  

ผ1-๑๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหแก อปท. และหนวยงานใน
พื้ นที่ รั บผิดชอบใชสินค า  และบริการ ท่ี เปนมิต รกั บ
สิ่งแวดลอม 
 
สสภ.๑๐ 
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนหนวยงานที่สนใจเขารวมการ
อบรมการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนการบริโภคและการ
ผลิต ที่เปนมิตรอยางยั่งยืน เพ่ือสงเสริมการจัดซื้อ จัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๒. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559  จํานวน ๒๙ รายงาน 
 
สสภ.๑๑ 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
- โครงการส ง เสริมสนับสนุนการผลิตที่ เ ป นมิตรตอ
สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการสิ่งทอขนาดเล็ก เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมประเภทสิ่งทอขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อําเภอปกธงชัย จํานวน ๘ แหง 
โดยจัดการอบรมและศึกษาดูงาน ณ กลุมทอผาไหมมัดหมี่
โนนศลา บานโนนศิลา ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรมัย 
 



  

ผ1-๑๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.12  
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 
สสภ.13 ดําเนินการดังนี ้
1 .  ส นับสนุนการใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตร  กับ
สิ่งแวดลอม 
2. สนับสนุนวิทยากรใหความรูเรื่องการใชและบริการสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ครั้ง 
 
สสภ.1๔  
1. ส นับสนุนการใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตร  กับ
สิ่งแวดลอม 
๒. จัดซื้อ และเขารับบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๓. จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔ เผยแพรประชาสัมพันธใหแก อปท. และหนวยงานใน
พื้ นที่ รั บผิดชอบใชสินค า  และบริการ ท่ี เปนมิต รกั บ
สิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ชลบุรี  
ดําเนินการสงเสริมการใชสินคา และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และจัดทําโครงการสํานักงานปลอดโฟม ภายใต
โครงการ Climate change ของสํานักงาน 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  



  

ผ1-๑๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ  ที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
2. ใชกระดาษทั้ง 2 หนา  
3. งดการใชโฟม  
4. ประหยัดการใชพลังงาน 
 
ทสจ.พิจิตร 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนประจําทุกป 
 
ทสจ.สุโขทัย 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนประจําทุกป 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
- ใหความสําคัญกับการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหสํานักงาน ใชวัสดุสํานักงานที่
มีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
๑. ดําเนินการจัดซื้อวสัดุสํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๒. รณรงคประชาสัมพันธหนวยงานปลอดโฟม ภายใต
โครงการชุมชนสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
 



  

ผ1-๑๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.อุทัยธาน ี
- ดําเนินการดังน้ี 
๑. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหแก อปท. และหนวยงานใน
พื้ นที่ รั บผิดชอบใชสินค า  และบริการ ท่ี เปนมิต รกั บ
สิ่ งแวดลอม ภายใต โครงการ Climate change ของ
สํานักงาน 
 
ทสจ.ชัยนาท 
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง วัสดุสํ านักงานที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน กระดาศ A4 ถานไฟฉาย ปากกาลบคําผิด 
แฟม กระดาษชําระ เปนตน โดยดําเนินการเปนประจําทุกป 
 
ทสจ.ปราจีนบุร ี
ศึกษา และคัดเลือก จัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และเขารับบริการ ณ สถานท่ีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.หนองบัวลําภ ู
มีการดําเนินการ ดังนี ้
  1. สนับสนุนการใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวสัดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.บุรีรัมย  



  

ผ1-๑๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ทสจ.บุรี รัมย  ไดดําเนิน
กิจกรรมตามนโยบายสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ตอเน่ืองจากป 2558 
- วันที ่5 มิถุนายน 2559 ไดโลรางวัลการรับรองสํานักงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับดีมาก จากกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ยโสธร 
ดําเนินการสงเสริมการใชสินคา และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และจัดทําโครงการสํานักงานปลอดโฟม 
 
ทสจ.สงขลา  
กําหนดแนวทางการมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป 

1.3.8 สรางแรงจูงใจโดยใช
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐานคุ ณภาพด าน
ม ล พิ ษ  ร ว ม ถึ ง เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช
ทรัพยากรและสนับสนุนให

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูประกอบการแสดงความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม โดยการลงทุนใน
การปรับเปลี่ยกระบวนการ
ผ ลิ ต ใ ห เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจังมาก
ข้ึน (CSR in process) เชน 
ส ง เ ส ริ ม ก า รล ง ทุ น ให
ผูประกอบการปรับเปลี่ยน
เคร่ืองจักรเพื่อการประหยัด
พลังงานหรือนําพลังงาน
ทดแทนมาใช และสงเสริม
ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก ลุ ม
อุตสาหกรรมที่ มี กิ จการ
ประหยั ดพลั ง งานและ
พลังงานทดแทน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 

 กค 
1.3.9 เรงผลักดันให เกิด
กลไกระหวางประเทศเพื่อ
สนับสนุนใหมีการตอยอด
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรและการถายทอด
เทคโนโลยีที่ เปนมิตรตอ

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะใน
กลุมผูประกอบการขนาด
เล็ก ควบคู กับบูรณาการ
การดําเนินงานตามกรอบ
คว ามร วม มื อ ระห ว า ง
ประเทศดานตางๆ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
ให เ ป น ไ ป ในทิ ศท า งที่
สอดคลองและสงเสริมกัน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
พณ 
วช. 
 
1.3.10 เร ง จั ดทํ าบั ญชี
ผลกระทบสิ่งแวดลอมราย
สินคา โดยการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
(Life Cycle Assessment) 

และสนับสนุนการจัดทํา
ฐานขอมูลระดับประเทศที่
ถู กต องและครอบคลุ ม 
รวมถึ งให มี การกํ าหนด
มาตรการรายสินค าแก
ผูบริโภค เชน คารบอนฟุตพ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
- มีผลิตภัณฑขึ้นทะเบียนคารบอนฟุตพรินตผลิตภัณฑ
มากกวา 1,850 ผลิตภัณฑ จาก 428  บริษัท 
- ลงนามในขอตกลงความรวมมือ “โครงการพัฒนาระบบ
รับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพรินต” ระหวาง  องคการบริหาร
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.)  กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.)  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (มก.) 
และ  สวทช. เพ่ือพัฒนาระบบรับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพ
รินต (Upcycle-Carbon Footprint) และเพื่อกระตุนใหเกิด
นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ ในการ

- - 



  

ผ1-๑๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ร้ินท (Carbon Footprint) 
และขอมูลที่แสดงปริมาณ
ก า ร ใ ช นํ้ า  ( Water 
Footprint) เปนตน ไวใน
รายงานการวิ เ ค ร าะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
วท (สวทช.) 
ทส 

จัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและชวยลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก นําไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ
สังคมคารบอนต่ํา และยกระดับการออกแบบเชิงสรางสรรค
นวัตกรรมผลิตภัณฑอัพไซเคิล จากเศษวัสดุหรือของเหลือทิ้ง 
ใหเปนผลิตภัณฑรักษโลก ลดโลกรอน และมีความยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือสงเสริมตลาดสีเขียวและการสงออก 
- มีการรับรองโดยออกฉลากอัพไซเคิลคารบอนฟุตพรินต 
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก (1) กระดาษกลวย อัพไซเคิล ของ
บริษัทจินนาลักษณ จํากัด และ (2) ที่รองจานจากเศษฝายและ
ไมไผ 

1.3.11 ส นั บ ส นุ น
การศึกษาผลกระทบและ
กําหนดแผนกลยุทธ ราย
สิ นค า  รวมทั้ ง กํ า หนด
มาตรการเยียวยาในสินคา
และธรุกิจที่เก่ียวของ ควบคู
กับสนับสนุนและสงเสริม
ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า แ ล ะ
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และการเปน
พั น ธ มิ ต ร ร ว ม ทุ น กั บ
ประเทศที่มีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อก 
ทส 
พณ 
1.3.12 สงเสริมมาตรการ
การแลกเปลี่ยนของเสียท่ีไม
เ ป น อั น ต ร า ย จ า ก
อุตสาหกรรม เพื่อใหมีการ
นํากลับมาใชใหม (Waste 
Exchange) โดยสนับสนุน
ใ ห มี ก า ร ร ว ม ก ลุ ม
อุตสาหกรรมที่ สามารถ
แลกเปลี่ยนของเสียที่ไมเปน
อันตรายอยางเปนระบบ 
เพื่อลดปริมาณของเสียท่ี
เกิดข้ึน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
ทส 

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 

1.3.13 พัฒนางานวิจั ย
และเทคโนโลยีด านการ
ออกแบบอุตสาหกรรมที่
เปนมิ ตรตอสิ่ งแวดล อม 
และนํามาประยุกตใช ใน
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

สํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทําแผนที่นําทางวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean coal Technology) 
ในภาค อุตสาหกรรมของประเทศไทย (กฟผ-สกว.) 

- - 



  

ผ1-๑๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ส ะ อ า ด  ( Cleaner 
Technology:CT) 
เทคโนโลยีวัสดุ (Materials 
Technology) และนาโน
เทคโนโลยี เปนตน เพื่อให
เกิดการใชทรัพยากรและ
พ ลั ง ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธภิาพ และลดมลพิษ
จากภาคการผลิต 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
วท 
พน 
วช. 
นร (สกว.) 

    ความมั่นคงทางดานพลังงานของประเทศ เพ่ือรักษา
สัดสวนการใชถานหินใหอยูระหวาง 20-25% ของพลังงาน
ข้ันตนทั้งหมดของประเทศ ใหการดําเนินการโรงไฟฟาถาน
หินเปนไปตามที่แผนพัฒนาไฟฟากําหนดไว และลดการ
ปลดปลอยมลพิษ โดยกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคภายใตแผนยุทธศาสตรพัฒนาการใชเทคโนโลยี
ถานหินสะอาดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
2. สนับสนุนทุนวจิัยระดับปริญญาเอก 6 โครงการ ดังนี ้   
  1) การปรับปรุงการตานทานนํ้าและนํ้ามันของโฟมแปง
สําหรับใชเปนบรรจุภัณฑอาหารที่ยอยสลายได  
(เปลี่ยนชื่อ-การตานทานน้ําและนํ้ามันของบรรจุภัณฑ
อาหารที่ยอยสลายไดจากพอลิเมอร) 

ผลลัพธที่ ไดจากโครงการวิจัยนี้  ผูประกอบการ
สามารถนําไปพัฒนาเพื่อผลิตบรรจุภัณฑทดแทนโฟมและ
พลาสติกได ซึ่งจะชวยขยายตลาดสงออกไปยังกลุมตลาดที่
รักษสุขภาพและสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีความปลอดภัยและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี สําหรับการขยายระดับ
การผลิตไปสูภาคอุตสาหกรรมน้ันยังตองมีการปรับปรุงและ
ออกแบบแมพิมพใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน เน่ืองจาก
เคร่ืองจักรท่ีใชอยูในปจจุบันนั้นเหมาะสําหรับการขึ้นรูปโฟ
มจากพลาสติก ซึ่งไมสามารถใชแทนกันได จึงตองมีการ
พัฒนาตอไป 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของโรงแยก

กาซ 



  

ผ1-๑๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีจะใชวิธีการบูรณาการความรอนรวมกับการ
ใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรในการออกแบบเครือขาย
แลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งเปนการนําพลังงานจากสายรอน
ถายเทใหกับสายเย็น ชวยลดการใชพลังงานของอุปกรณทํา
ความรอนและอุปกรณทําความเย็นของกระบวนการแยก
กาซธรรมชาติ โดยเครือขายแลกเปลี่ยนความรอนที่ ถูก
ปรับปรุงแลวจะมีพื้นท่ีแลกเปลี่ยนความรอนมากข้ึนจากเดิม 
โดยความใหมที่จะเกิดข้ึนคือ ตัวแบบคณิตศาสตรสําหรับ
ออกแบบเครือขายแลกเปลี่ยนความรอนท่ีมีหลักการ
คํานวณใหไดรูปแบบเครือขายแลกเปลี่ยนความรอนที่ใหผล
กําไรดีกวาเม่ือเทียบกับงานวิจัยอื่น ซึ่งผลที่คาดวาจะไดคือ
การลดการใชพลังงานลงไมต่ํากวารอยละ 14 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
3) อิทธิพลของธาตุผสมที่มีผลตอโครงสรางและสมบัติ

ของทองเหลืองไรสารตะกั่ว 
สามารถหาธาตุผสมชนิดอ่ืนท่ีไมเปนพิษตอมนุษยและ

สิ่ งแวดลอม ราคาไมสูงสามารถใชในการทํางานหลอ
ทองเหลืองของผู ประกอบการได  ตลอดจนเพื่อ เปน
ประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีสวนชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
เปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนการ ปองกัน
ปญหาการใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาเปนกําแพงทาง
การคาทีมิใชภาษี (Non-tariff Barrier;NTB) และรองรับ
การเปลียนแปลงของกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ 
ที่มีความเขมงวดจากประเทศพัฒนาแลว นอกจากน้ันแลว



  

ผ1-๑๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยังสามารถใชประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
ภายนอก เชน กลุมประเทศสหภาพยุโรป อเมริกา และ
อาเซียน เปนตน และสรางผลกําไรใหกับองคกรโดยการ
นํากระแสความตองการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมา
ใชเปนจุดเดนในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ยื่นจดสิทธบัิตรแลว 
4) ผลกระทบของคุณสมบัติทางอุณหภาพและทางเคมี

ของกาซไอเสียตอการลดมีเทนในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเรง
ปฏิกิริยาที่สภาวะสวนผสมบาง 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาการลด CH4 ในเคร่ืองฟอกไอเสีย
เชิงเรงปฏิกิริยาของเครื่องยนตดีเซลที่ถูกดัดแปลงไปใชการ
เผาไหม แบบ DDF ซึ่งเปนหน่ึงในงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 
โดยในการศึกษานี้  จะมุ ง เนนเ ก่ียวกับการวิ เคราะห
องคประกอบทางอุณหภาพและทางเคมีของกาซไอเสีย เชน 
อุณหภูมิ, อัตราการไหล ชนิดของมลพิษเพื่อดูแนวโนมวา
คุณสมบัติตางๆ เหลานี้สงผลกระทบตอการลดมลพิษใน
เครื่องฟอกไอเสียเชิงเรงปฏิกิริยาอยางไร โดยจะทําการ
สรางแบบจําลอง ควบคูกับการออกแบบการทดลองโดยมี
เปาประสงคหลักเพ่ือใหไดมาถึ งสภาวะการทํางานที่
เหมาะสมในการลด CH4 ในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเรง
ปฏิกิริยา 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
5) การเตรียมสารสกัด curcuminoids ดวยวิธีการสกัด

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการใชใน



  

ผ1-๑๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การปองกันมะเร็ง (เปลี่ยนชื่อ-การเตรียมสารสกัดขมิ้นชันที่
มีเคอรคิวมินอยดปริมาณสูง (CRE) ดวยวิธีการสกัดท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียม CRE–cyclodexdrin 
inclusion ternary complex เพื่อใชปองกันมะเร็ง) 

โ ค ร ง ก า รนี้ ไ ด วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ เ ต รี ย ม ส า ร ส กั ด 
curcuminoids จ ากข มิ้ น ชั น ใ ห ไ ด ส า ร ส กั ด ที่ มี ส า ร 
curcuminoids ในปริมาณสูง โดยเลือกใชวิธีการสกัดที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม คือ microwave assisted extraction 
และศึกษาตัวทําละลายท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และศกึษา
วิธีการแยกสารท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมปริมาณ curcuminoids 
ในสารสกัด เมื่อไดสารสกัดขมิ้นชันที่มีสาร curcuminoids 
ปริมาณสูงแลว จึงนํามาศึกษาการเตรียมสารสกัดใหอยูใน
รูปแบบ nanoparticle และศึกษาฤทธิ์ตานมะเร็ง และ 
ความคงตัวของสารสกัดขมิ้นชันที่มีสาร curcuminoids 
ปริมาณสูงในรูปแบบ nanoparticle ที่สามารถนําไปใชใน
การเตรียมผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและ
ปองกันโรคมะเร็งได และสามารถถายทอดเทคโนโลยีการ
เตรียมสารสกัดดังกลาวใหกับบริษัทที่เปนผูรวมทุนได 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
6) การพัฒนาอุปกรณกรองมลพิษอนุภาคดี เซล

ดวยมัลไลทรูปเข็มจากเถาแกลบ 
โครงการนี้ไดศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และ

ทางเคมี ของมลพิษ ทําใหสามารถออกแบบและพัฒนาชุด
อุปกรณกรองมลพิษอนุภาคจากมัลไลทรูปเข็ม (Acicular 
Mullite Diesel Particulate Filter) ซึ่ งไดมีศึกษาวิเคราะห



  

ผ1-๑๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดวยคอมพิวเตอร และการทดสอบในหองปฏิบัติการและ
ภาคสนามทางดานวัสดุศาสตรและวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 
เพื่อใหไดมาซึ่งคาที่ เหมาะสมที่สุดของโครงสรางทาง
กายภาพและเคมีของอุปกรณกรองมลพิษอนุภาคตนแบบที่
ผลิตดวยมัลไลทรูปเข็มจากข้ีเถาแกลบ เพื่อเปนการสราง
เทคโนโลยีภายในประเทศและยังเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ให กับวัสดุ เหลือใชจากภาคเกษตรกรรมซึ่ ง เปนกลุม
ป ร ะ ช า ก ร ส ว น ใ ห ญ ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ท ย  ท า ย ท่ี สุ ด
ภาคอุตสาหกรรมขนาดยอม (SME) ของไทยจะสามารถนา
ไปตอยอดในการผลิตสู อุตสาหกรรมยานยนตซึ่ ง เปน
อุตสาหกรรมหลักของไทยตอไป 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
3. ทุนวจิัยระดับปริญญาโท 26 โครงการ ดังน้ี 

1) การลดความเปนพิษของควันจากการเผากระดาษไหว
เจา 

กระดาษที่ใชเปนวัตถุดิบที่มีตะกั่วเจือปนในปริมาณ
นอย แตเน่ืองจากโรงงานใชการหมุนเวียนนน้ําเปนระบบปด
ทําใหปริมาณสารตะก่ัวและซัลไฟดคอยๆ สะสมจนมากขึ้น
เรื่อยๆ จึงทดลองใชตัวดูดซับ ไดแก แรมอนตริลโลไนต  
(Montmorillonite) ซึ่งพบวาสามารถลดปริมาณสารตะก่ัว
ในกระดาษที่ผลิตลงได 

เนื่องจากในการทดลองหลายข้ันตอนจําเปนตองสง
ตัวอยางใหหนวยงานภายนอกวิเคราะหซึ่งใชเวลามากกวาที่
คาดการณไว  



  

ผ1-๑๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

นอกจากน้ียังพบปญหาวากํามะถันที่พบในกระดาษ
ไหวเจานั้น เมื่อนําวัตถุดิบแตละชนิดไปวิเคราะหแลว ไม
พบวามีกํามะถันปนเปอนอยูในวัตถุดิบ ทําใหตองใชเวลาใน
การวิเคราะหกระบวนการจัดซื้อ และกระบวนการผลิต
ทั้งหมดของโรงงาน 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
สามารถตอยอดโดยพัฒนาตัวดูดซับ ไดแก แรมอนต

ริ ล โล ไนต   (Montmorillonite) ซึ่ งพบวาสามารถลด
ปริมาณสารตะกั่วในกระดาษที่ผลิตลงได 

2) การพัฒนาโฟมพอลิยูรีเทนชนิดสลายตัวไดทางชีวภาพ 
: ผลของสารตอสายโซตอสมบัติและการสลายตัวแบบ 
อินวิโทร 

จากการดําเนินงานเก่ียวกับการยอยสลายของวัสดุ 
เพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการกําจัดโดยคาดวาโฟมพอลิยูรีเทนที่
ไดจะเกิดประโยชนที่ดีตอสิ่งแวดลอมท่ีมากข้ึน น่ันคือ
ส าม า รถ ย อย สล าย ได อย า ง ร วด เ ร็ ว โ ดย ปฏิ กิ ริ ย า 
polyaddition polymerization และไมกอใหเกิดมลพิษ 
ประชาชนสามารถนําไปปรับใชใหเขากับการใชงานที่มีอยู
แลวได 

การผลิต PU Foam จากสวนประกอบของ biomass 
ถึงแมวาจะสามารถยอยสลายไดดี แตพบวาก็ยังมีขอจํากัด
อยูมาก เชน ไวตอความชื้น หรือคุณสมบัติที่ไดยังไมสามารถ
เทียบเทาโฟมจากปโตรเลียมได 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 



  

ผ1-๑๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3) การสังเคราะหและทดสอบลักษณะเฉพาะของโฟมพอ
ลิยูริเทนทางการแพทยชนิดสลายตัวไดทางชีวภาพ : ผลของ
ไดไอโซไซยาเนตและสัดสวนจํานวนโมลของพอลิออล 

หากงานวิจัยนี้ประสบความสําเ ร็จจะสงผลดีต อ
ประชาชนจํานวนมากซึ่งเขารับการผาตัด ทําใหไมตองเสีย
คาใชจายที่สูงมากจากการเขารับการผาตัดหลายครั้ง อีกทั้ง
ยังสามารถลดการบาดเจ็บซึ่งเกิดจาการผาตัดไดดวย ใน
สวนของภาคอุตสาหกรรมนั้น หากวาสามารถทําการผลิตได
ในจํานวนมาก จะสงผลใหมีผลิตภัณฑในสายการผลิตใหม
เกิดข้ึนซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุซึ่งมีราคาถูก 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
4) การกําจัดปรอทและสารหนูในน้ําปนเปอนจากคอน

เดนเสทโดยใชมอดูลเสนใยกลวงแบบสัมผัส 
ไดองคความรูในการสกัดแยกไอออนโลหะจากนํ้าทิ้ง

อุตสาหกรรมที่มีความเขมขนของไอออนโลหะระดับต่ํามาก
แตยังเกินมาตรฐานนํ้าทิ้งอุตสาหกรรมดวยระบบเสนใย
กลวงชนิดคอนแทคเตอรแบบ 2 มอดูล และไดมีการ
ถายทอดความรูเก่ียวกับการบําบัดปรอทและสารหนูดวย
ระบบเสนใยกลวงแบบสัมผัสตลอดจนแนะนําขอดีขอเสีย
และขอจํากัดที่พบเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานการสกัดแยก
ปรอทและสารหนูใหเหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรม
ตอไป 

ชนิดของตัวทําละลายที่ เหมาะสมของสารสกัด 
Aliquat336 พบวาเมื่อเก็บตัวอยางและเติมกรดไนตริก 
10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร เมื่อสงวิเคราะหดวยเครื่อง 



  

ผ1-๑๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ICP-AES พบวาตัวอยางมีสารละลายอินทรียปนอยู ทําใหไม
สามารถวิเคราะหความเขมขนไอออนปรอทและสารหนูได 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
5) การใชจุลินทรียธรรมชาติยอยสลายวัสดุหมักจากของ

เหลือในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเพื่อการผลิตปุยอินทรีย 
สามารถคนพบจุลินทรียจากปาธรรมชาติและปาไผที่มี

ความสามรถในการยอยสลายเซลลูโลสได จํานวน 21 ชนิด 
ไดหัวเชื้อจุลินทรียสําหรับผลิตปุยอินทรีย และไดสูตรปุย
อินทรียที่มีปริมาณธาตุอาหารตรงกับมาตรฐานปุยอินทรีย 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ  
6) การปรับปรุงสมรรถนะของหอผึ่งนํ้าเพื่อลดการใช

พลังงานในกระบวนการผลิตนํ้าแข็งซอง 
เพ่ิมสมรรถนะการทํางานของหอผึ่งน้ําใหสามารถ

ทํางานไดที่จุดที่เหมาะสมที่สุด และลดการใชพลังงานใน
ระบบทําความเย็น 

นักศึกษาไมมีประสบการณในการตรวจวัดและติดตั้ง
เครื่องมือวัดและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร จึง
จําเปนตองใหวิศวกรที่มีประสบการณชวยเหลือและเปนพี่
เลี้ยงใหคําแนะนํา 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ  
7) การจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานในอุตสาหกรรม

อาหารแชแข็งภายใตแนวคดิ การผลิตที่สะอาด 
มีการใชนํ้าลดลงประมาณรอยละ 15-20 สามารถลด

การใชนํ้าไดสูงสุด 8,670 หนวยในปท่ีผานมา ซึ่งชวยลด
คาใชจายในสวนคาน้ําประปาของโรงงานไดประมาณ 



  

ผ1-๑๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

150,000 บาท อีกทั้งยังลดระยะเวลาในขั้นตอนการผลิต
อีกดวย ในสวนของงานวิจัยดานพลังงานนั้น มีการใช
งบประมาณคอนขางสูงในการทําตามขอเสนองานวิจัย แต
ทางโรงงานไดปรับเปลี่ยนการดูแลระบบเยือกแข็งตามที่
งานวิจัยไดเสนอแนะ โดยการทําความสะอาดระบบเยือก
แข็งทุกๆ 3 เดือนและจํากัดปริมาณการใชสารทําความเย็น
ไมใหมากเกินความจําเปน 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
8) การจัดการการใชน้ําและน้ําเสียในอุตสาหกรรมอาหาร

แชแข็ง 
ไดองคความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการและเทคโนโลยีใน

การจัดการการใชนํ้าและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 
รวมทั้งสาเหตุการเกิดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานอาหารแชแข็งและแนวทางในการปรับปรุงการนํา
เทคโนโลยีตางๆ มาปรับใชกับกระบวนการผลิตและระบบ
บําบัดนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
9) ผลของปูนซีเมนตเถาลอยกระตุนโดยแอลแคลไลตอ

กําลังอัดและการหดตัวแบบแหงของมอรตาร 
การนําเถาลอยมาใชทดแทนปูนซีเมนตปอรตแลนด 

จะชวยลดของเหลือใชจากโรงงานไฟฟาที่ใชถานหินเปน
เชื้อเพลิงและลดปริมาณการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ซึ่ง
เปนการลดพลังงานโดยตรงจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต
ปอรตแลนด และยังชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด



  

ผ1-๑๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ที่เกิดจากกระบวนการเผาอีกดวย อยางไรก็ดี การใชเถา
ลอยมีผลให กําลังอัดในระยะตนลดลงทําใหนิยมใชใน
ปริมาณที่นอย คือไมเ กินรอยละ 35 เน่ืองจากการทํา
ปฏิกิริยาชา ดังนั้น การใชแอลคาไลจะชวยใหสามารถใชเถา
ลอยในปริมาณท่ีสูงขึ้นได 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
10) การประยุกตใชสารละลายดางไตรโซเดียมฟอตเฟต

เพื่อลดการปนเป อนจุลินทรียก อโรคและเน าเสียใน
กระบวนการฆาสุกร 

มีประสิทธิภาพในลดการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน
ซากสุกรเทียบเทาวิธีการลางซากครั้งสุดทายในโรงชําแหละ
และแปรรูปสุกร ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส
ของเนื้อสุกรนอยที่สุดและการตกคางของฟอสเฟตอยูใน
ระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภคนอกจากนี้ยังพบวาน้ําหนักของ
เนื้อสุกรที่ฉีดพนดวยสารละลายไตรโซเดียมฟอสเฟตสูญเสีย
กวาเน้ือสุกร  0.8% 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
11) การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อ

กําจัดสารประกอบฟนอลภายใตแสงอาทิตย 
เทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสที่ไดพัฒนาขึ้นโดยใช

ข้ั ว ไฟฟ าทํ า งานเป น  FTO/WO3/  BiVO4 นี้ ประสบ
ความสําเร็จในการกําจัดสารประกอบฟนอลไดเปนอยางดี 
ซึ่งเปนวิธีที่งายและประหยัดงบประมาณ เหมาะสมที่จะ
นําไปประยุกตใชกับการบําบัดนํ้าเสียตอไป 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 



  

ผ1-๑๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

องคความรู ท่ีไดจากงานวิจัยที่พัฒนาข้ึนนี้ถือเปน
แนวทางใหมที่นาสนใจในการพัฒนาเทคนิคการกําจัดของ
เสียอันตรายจากระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะตองมีการศึกษา
เก่ียวกับการขยายขนาดสเกลเพื่อใหเหมาะกับการนําไปใช
งานจริงกับระบบอุตสาหกรรม 

12) การศึกษาอัตราการใชเชื้อเพลิงจริงของรถบรรทุกหัว
ลากที่ใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงและการศึกษาการลด
ตนทุนการใชเชื้อเพลิงดวยระบบเชื้อเพลิงรวม 

เปนแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมของความสามารถใน
การใชชั้นรองโครงสรางแบบทางแกรง เมื่อมีปญหาในการ
กอสรางคันทางดวยเสาเข็มดินซี เมนตลดนอยลง ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบวาระบบเชื้อเพลิงรวมสามารถชวยลดตนทุน
ได โดยอัตราการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงของเคร่ืองยนตมี
ปริมาณลดลงสูงสุด 60.71% และคาใชจายดานเชื้อเพลิง
รวมลดลงสูงสุด31.81% 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
13) การผลิตปุยหมักจากผักตบชวา โดยใชจุลินทรียใน

การยอยสลายเพ่ือเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตขาว 
การนําเชื้อจุลินทรียยอยสลายไปยอยสลายผักตบชวา

ใหเร็วข้ึน ทําให productivity ดีขึ้น  50% 
สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 

14) การบําบัดนํ้าชะมูลฝอยดวยสารไททาเนียมได
ออกไซด (TiO2) 

ไดสภาวะท่ีเหมาะสมระหวางปริมาณไทเทเนียมได
ออกไซด คาความเปนกรด-เบส และระยะเวลาในการกวน



  

ผ1-๑๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผสม ในการ เลื อก ใช ระบบบํ า บัดน้ํ าช ะมูลฝอย กับ
สถานการณผูดูแลระบบ และเปนทางเลือกในการเลือกใช
ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยกับสถานีฝงกลบมูลฝอยอ่ืน ๆ 
ของประเทศไทย 

 สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
15) การพัฒนาการสกัดสารสําคัญจากรากปลาไหลเผือก

โดยใชเทคนิคนวัตกรรม 
สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 

16) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียทาง
ชีวภาพโดยการออกแบบกลุมประชากรจุลินทรียดวยวิธี
แฟกทอเรียล 

สามารถนํากลุมเชื้อจุลินทรียไปใชในการปรับปรุง
ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพของโรงงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําเสียตามแผนกระบวนการผลิต 
โดยการปรับสัดสวนที่เหมาะสมของกลุมแบคทีเรียที่ปรับ
สภาวะของระบบใหมีความเสถียรภาพ 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
17) การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 

การลดอุณหภูมิของอากาศขาเขาเครื่องอัดอากาศ 
การปรับปรุงระบบทําน้ําเย็นสําหรับบอพรีคูล และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ําดวยวิธีการ
ลดปริมาณอากาศสวนเกินที่ใชในการเผาไหมใหเหมาะสม 
สามารถลดตนทุนการผลิตดานพลังงานจาก 3.90บาท/
กิโลกรัมผลิตภัณฑ 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 



  

ผ1-๑๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

18) การศกึษาการใชเม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน อะคริโลไน
ไตรลที่ไมไดมาตรฐานใหเกิดประโยชน 

Impact strength ของพอลิเมอรเบลนดมีคาสูงขึ้น
เปนสัดสวนโดยตรงตามปริมาณของสารปรับปรุงสมบัติทน
แรงกระแทกที่ เติมลงไป แต  tensile modulus และ 
tensile strength ที่แนวโนมลดลงตามปริมาณของสาร
ปรับปรุงสมบัติทนแรงกระแทกที่เพิ่มขึ้น ยาง NBR แสดง
หนาที่การเปนสารปรับปรุงสมบัติทนแรงกระแทกที่ดี  
สามารถเพิ่ม  impact  strength ไดมากถึง 40 เทา 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
19) การรีไซเคิลเถาชานออยเปนวัสดุรวมในการผลิต

กระถางยอยสลายได 
สถานะปจจุบันของโครงการ: ยุติโครงการ 

20) ประสิทธิภาพการผลิตปุยหมักจากทะลายเปลาปาลม
น้ํามันหลังหีบและกากตะกอนดีแคนเตอร 

สามารถนํามาใชกําหนดเปนนโยบาย ทางดานการ
จัดการของเสียในองกรไดอยางยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือใหมันในวา
การประกอบกิจการของทางโรงงานมีการจัดการของเสียที่
เกิดข้ึนอยางเปนระบบ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากของ
เสียที่เกิดขึ้นได 

เนื่องจากเครื่องจักรของโรงงานเกิดชํารุดเสียหาย ตอง
ปดซอมจนถึงเดือน มิถุนายน 2557 ทําใหทางโรงงานตอง
ใชเคร่ืองจักรแยกน้ํามันชั่วคราว ซึ่งการผลิตดวยเคร่ืองจักร
ดังกลาวไมมีกากตะกอนดีแคนเตอรเกิดขน ทําใหนักศึกษา



  

ผ1-๑๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไมสามารถท่ีจะหากากตะกอนดีแคนเตอรมาใชในการ
ทดลองได ทําใหงานวิจัยเกิดความลาชาข้ึน 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
21) การยอยสลายนํ้ามันและไขมันโดยใชเอนไซมไลเปส

ตรึงรูป: กรณีศึกษานํ้าเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
โรงงานผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาจาก

โครงการนี้ไปประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
สกัดนํ้ามันปาลมและหรือโรงงานผลิตไบโอดีเซลได แตใน
การนําไปประยุกตใชตองมีการปรับคาพีเอชและอุณหภูมิ
ของนํ้าใหสอดคลองกับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดท่ีไดจาก
การศึกษาทดลอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการบําบัดที่
ดีที่สุด 

ไมสามารถดําเ นินงานไดตามแผนงาน เน่ืองจาก
สารเคมีบางชนิดตองใชเวลาในการสั่งซื้อพอสมควร ทําให
ไมสามารถดําเนินการทดลองได 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
22) การพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับผลิตไอนํ้า

ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
สามารถพัฒนาหัวเผาใหมีความเหมาะสมสําหรับเผา

ไหมเชื้อเพลิงชีวมวลผงที่กําลังความรอนสูงสุด 500 kW 
ซึ่ ง โครงการนี้สามารถสร าง เครื่ องตนแบบในระดับ
อุตสาหกรรม ใชเปนชุดสาธิตการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล
ใหกับนักวิจัยกลุมอ่ืน และผูที่มีความสนใจ 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 



  

ผ1-๑๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

23) การพัฒนาระบบบําบัดน้ํ าเสียโรงงานรีไซเคิล
พลาสติก 

ใชเปนแนวทางในการเลือกใชสารโคแอกกูแลนท และ
ฟล็อกดูแลนท รวมถึงการใชในปริมาณท่ีเหมาะสมในการ
บําบัดนํ้าเสียจากโรงงานรีไซเคิลพลาสติก 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
24) การกําจัดสีและสารประกอบฟนอลิคในนํ้าทิ้งโรงงาน

สกัดน้ํามันปาลมโดยการเติมเชื้อรวมระหวางแบคทีเรียและ
ราบริเวณรากพืช 

แนวทางการประยุกตใชระบบที่ปลูกหญารวมกับการ
เติมแบคทีเรียในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอาจทําโดยการ
บําบัดเชนเดียวกับในรูปแบบแปลงทดลองตามที่ผูวิจัยไดทํา
การทดลองใหมีลักษณะตอเนื่องกันในแนวราบ โดยอาจมี
การศึกษาและพัฒนาเ พ่ิมเติม วิธีการวนน้ํ ากลับมาใช
ประโยชนหรือเพื่อบําบัดซ้ํา 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
25) สมบัติเชิงหนาที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน

หลอดทดลองของโปรตีนไฮโดรไลเซทที่เตรียมจากกากขาว
เหลือทิ้งจากการผลิตนํ้านมขาวกลอง และการนําไปใชใน
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มธัญพืช 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ยุติโครงการ 
1.3.14 ส นั บ ส นุ น ก า ร
พั ฒนาเทคโน โลยี และ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต
ยานพาหนะที่เปนมิตรกับ

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๑๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอม เชน รถยนต
ประหยัดพลั งงาน (Eco 
Car) รถยนตปลอดมลพิษ 
( Zero Emission 
Vehicle) เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
อก 
พน 
วท 
แผนงานท่ี 1.4 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ระยะเรงดวน 
1.4.1 ศึกษาและจัดทําแผน
แมบทการเติบโตสีเขียวราย
สาขาของภาคการทองเที่ยว 
เพ่ือเปนเสนทางของไทยใน
การนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก 
ทส 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สํานกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

ทสจ.สงขลา  
ดําเนินการจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกาสงขลา เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
ในการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาสงขลา   สําหรับ
เปนเสนทางสงเสริมภาคการทองเที่ยว 

- - 

1.4.2 พัฒนาและสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
และบริการที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน การพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ 
( Biotechnology) ใ น ก า ร

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
กรมการทองเท่ียว 
ปงบประมาณ 2555  
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลมาตรฐานแหลงทองเที่ยว
ผานสื่อสิ่งพิมพ 
ปงบประมาณ 2556  

- - 



  

ผ1-๑๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดการของเสีย การจัดการ
มลพิษในแหลงทองเที่ยว 
การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ี
ใช ในการทองเที่ยวที่ เปน
มิตรตอสิ่ งแวดลอม โดย
ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห กั บ
ผูประกอบการ เชน การ
จัดทํามาตรฐานและออก
ใ บ รั บ ร อ ง ใ ห กั บ
ผูประกอบการที่มีบริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ผูประกอบการเชิงอนุ รักษ 
พรอมทั้งใหสิทธิ พิเศษใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท อ ง เ ที่ ย ว สํ า ห รั บ
ผูประกอบการ เปนตน 
 หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก 
ทส (สผ./คพ.) 
วท 
สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน 

1. จัดทําระบบประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวดวยตนเอง
แบบออนไลน เพื่อยกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยว  
2. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลชุมชนที่ดําเนินการดาน
การทองเท่ียวโดยชุมชนผานสื่อสิ่งพิมพ และเวป็ไซด 
ปงบประมาณ 2557  
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลชุมชนที่ดําเนินการดาน
การทองเท่ียวโดยชุมชนผานสื่อสิ่งพิมพและเวป็ไซด 
ปงบประมาณ 2558 
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลชุมชนที่ดําเนินการดาน
การทองเท่ียวโดยชุมชนผานสื่อโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมควบคุมมลพิษ 
ไดดําเนินการดังน้ี 
พัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษไดเห็นชอบตอ
รางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการฯ ประเภทบริการทํา
ความสะอาดและบริการโรงแรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2559 
 
สถาบนัการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปงบประมาณ 2558 
1. โครงการวิจัยเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ทองเท่ียว
ทางทะเล 



  

ผ1-๑๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. โครงการวิจัยแนวทางการจัดการการทองเที่ยวและการ
อนุรักษสิ่ งแวดลอมในพื้นที่ภาคตะวันตกเ พ่ือรองรับ
เศรษฐกิจพิเศษทวาย 
3.แผนงานการกําหนดกลยุทธการตลาดในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬํากอลฟสําหรับ
นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 
3. การจัดการเรียนการสอนอยางบูรณาการ ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) หัวขอ 
“การศึกษาและวิเคราะหการจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย
ของแหลงทองเที่ยวและชุมชนนิเวศวิทยาอตุสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด” ระหวางวันที่    
6-13 มิถุนายน 2557 ณ พื้นท่ีศึกษาอําเภอแกลง จังหวัด
ระยองและอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
 
ปงบประมาณ 2559 
- จัดทําคูมือสําหรับการประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการพ้ืนที่ทองเที่ยวทางทะเลใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
- จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปองกัน ติดตามและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม จากการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
ระหวางไทย-พมา เพ่ือรองรับการทองเที่ยวที่กําลังเติบโตใน
อนาคต 
- โครงการมีผลที่คาดวาจะไดรับกลาวคือ ไดกลยุทธ
การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเท่ียวเชิง



  

ผ1-๑๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กีฬากอลฟโดยมุงกลุมเปาหมายที่มีการใชจายในการ
ทองเที่ยวเชิงกอลฟสูง 

1.4.3 วางแผนและพัฒนา
พ้ืนที่แหล งท องเท่ียวให
เ หมาะส ม  ทั้ ง ใ น เ ร่ื อ ง
ป ริ ม าณนั ก ท อ ง เ ที่ ย ว 
โครงสรางพื้ นฐาน และ
สภาพทางกายภาพของ
พ้ืนที่แหลงทองเที่ยว โดย
คํานึงถึงขีดความสามารถใน
กา ร ร อ ง รั บก า ร รั ก ษ า 
คุมครอง หรือฟนฟู หรือมี
ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
ประวตัิศาสตร และหลักการ
จั ดการการท อง เที่ ยวที่
ยั่ ง ยื นอย า งสมดุ ลและ
สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน เพื่อใหการใช
ประโยชนสอดคลองและ
เหมาะสมกับศักยภาพใน
กา ร รอง รั บ ขอ ง แ หล ง
ทองเที่ยว และธํารงรักษา
วิถีชีวิตของประชาชนและ
ชุมชน เชน กําหนดปริมาณ
นักทองเที่ยวในบางฤดูกาล

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
กรมการทองเท่ียว 
ปงบประมาณ 2555  
1. จัดทําคูมือการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและเผยแพร
ใหบุคลากรและหนวยงานที่เก่ียวของในแหลงทองเที่ยว
นําไปใชบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
2. จัดทําคูมือการประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเท่ียว 
3. อบรมใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานแหลงทองเที่ยวแก
หนวยงานที่เก่ียวของ  
ปงบประมาณ 2556  
1. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการบรหิารจัดการแหลง
ทองเที่ยวแกผูดูแลรับผิดชอบแหลงทองเที่ยว 
2. อบรมพัฒนาความรูในการประเมินคุณภาพแหลง
ทองเที่ยวดวยตนเองใหแกบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบแหลง
ทองเที่ยว 
3. อบรมใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานการทองเที่ยว 
ปงบประมาณ 2557 -2559  
1. การอบรมใหความรูแกชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหแกชุมชนที่
ดําเนินการดานการทองเที่ยวโดยชุมชนในดานตางๆ ไดแก  
- ดานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ใหสอดคลองกับ ศักยภาพ
ในการรองรับของแหล ง
ท อ ง เ ที่ ย ว  
เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก  
มท (อปท.) 
ทส (สผ./อส./ทช./ทธ.) 

- ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วถิี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน การฟนฟู ถายทอด
วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ดานการพัฒนาปรับปรุง ศูนยขอมูล รวบรวมองคความรู
ของทองถ่ิน  
- ดานประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
- ดานการสงเสริมความปลอดภัยดานการทองเที่ยว 
- ดานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
ดําเนินการดังนี ้
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - 2558 
๑. สํานักงานเขตท้ัง ๕๐ เขต จัดทําโครงการ/ 
กิจกรรมดานการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนและสอดคลอง
แผนพัฒนาการทองเที่ยวกรุงเทพ-มหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
  - ป 2555 จํานวน ๙๗ โครงการ/กิจกรรม 
  - ป 2556 จํานวน ๑๑๗ โครงการ/กิจกรรม 
  - ป 2557 จํานวน ๑53 โครงการ/กิจกรรม 
  - ป 2558 จํานวน ๑55 โครงการ/กิจกรรม 
  ๒. ดําเนินการโครงการปรับปรุงหองสุขา ณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แหลงทองเที่ยวหรือแหลงวัฒนธรรม ไมไดอยูในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง ดังนั้น ในการเขาไป
ดําเนินการใดๆ จึงตองอาศัยการประสานงาน และความ
รวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบแหลงทองเท่ียว 
หรือแหลงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารใหมีมาตรฐาน เพื่อใช
เปนสาธารณะประโยชนใหบริการแกประชาชน นักทองเที่ยว 
และยกระดับ 
หองสุขาในศาสนสถานที่เปนแหลงทองเที่ยวใหถูกสุขลักษณะ 
มีมาตรฐานความสะอาด สะดวกและสวยงาม(ป 2555) 
3. ดําเนินการปรับปรุงหองสุขาวัดพิชัยญาติการามวรวิหาร 
แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร(ป 
2558) 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๑. โครงการตลาดนํ้าคลองผดุงกรุงเกษม  
ดําเนินการจัดกิจกรรมตลาดน้ําวิถีไทยสงเสริมการทองเที่ยว 
และกิจกรรมทําบุญตักบาตรทางเรือบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
และพื้นที่บริเวณใกลเคียง เพ่ือฟนฟูพื้นที่บริเวณคลองผดุงกรุง
เกษมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแหลงใหมของ
กรุงเทพมหานคร 
๒. ปรับปรุงหองสุขาวัดยานนาวา แขวงยานนาวาเขตสาทร 
กรุงเทพมหานครเพ่ือใชเปนสาธารณประโยชนใหบริการแก 
ประชาชน นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และ
ยกระดับหองสุขาในศาสนสถานที่เปนแหลงทองเที่ยวใหถูก
สุขลักษณะมีมาตรฐานความสะอาด สะดวกและสวยงาม 
 
เมืองพัทยา 
1.จัดใหมีระบบการคมนาคมขนสงที่สมบูรณ สามารถ
รองรับการเดินทางระหวางเมืองและระหวางประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปญหาการเพ่ิมจํานวนของประชากรแฝง ในพ้ืนท่ีเมือง
พัทยามีประชากรแฝงเขามาทํามา หากินเปนจํานวนมาก 
โดยมีสัดสวนประมาณ ๑.๙๐ เทาของประชาการหลักใน
พ้ืนที่ ทําใหในการวางแผนพัฒนาตองมีการวางระบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โดยสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ําและทาง
รถไฟ 
๒. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สมบูรณ 
สามารถรองรับและเอ้ือประโยชนตอการผลิต การลงทุนและ
การทองเท่ียวของทองถ่ินไดเปนอยางดี เชน ระบบการขนสง
สาธารณะ ระบบน้ําประปา ระบบไฟฟา ระบบโทรคมนาคม 
เปนตน 
3.เมืองพัทยาเปนเมืองชายหาดทะเล ที่มีธรรมชาติสวยงาม
มีชายหาดยาวติดตอกันประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ภูมิประเทศ
ประกอบดวยพื้นดิน เกาะ ภูเขาและทะเล ซึ่งเหมาะสมกับ
การเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก 
4 .  จัด ให มีที่ มี ระบบการดูแลรักษาสิ่ ง แ วดล อมที่ มี
ประสิทธภิาพ เชน การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะ 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมทรัพยากรธรณ ี
มีการดําเนินการ ดังนี ้
โครงการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ในสวนของแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยา ไดรับ
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตรดาน
การเ พ่ิมรายไดจากการทองเที่ ยวและบริการ ตั้ งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนโครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทางธรณีวิทยา โดยผลการดําเนินงานในชวง
ระยะเวลาตามแผนงานดังกลาว กรมทรัพยากรธรณีมีการ
ดําเนินการโดยสรุป ดังน้ี 

โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น  ร ว ม ทั้ ง ส า ธา ร ณู ป โ ภค แ ล ะ
สาธารณูปการเพ่ือรองรับกลุมประชากรแฝงนี้เพิ่มมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การดําเนินงานดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติเปนการ
ดําเนินงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากทองถิ่นในการ
สรางความตระหนัก การดําเนินงานรวมกันในระยะเวลา
หน่ึงซึ่งไมสอดคลองกับระบบงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งจะทําใหดําเนินการในพื้นที่หน่ึงๆ ใหแลว
เสร็จใน ๑ ปงบประมาณ และเปลี่ยนพื้นที่ใหม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เสนอใหสามารถดําเนินงานในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ได
ตอเน่ืองและยาวนานไดมากกวา ๑ ปงบประมาณ 
โดยมีการชี้แจงเหตุผลและความจําเปนพอสังเขป 
หรือกําหนดใหพื้นที่หน่ึงๆ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานเปนเฟส (phase) ได 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ประเมินแหลงธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ เ พ่ือ
ปรับปรุงบัญชีแหลงธรณีวิทยาอันควรอนุรักษใหเปนปจจุบัน 
และดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการอนุรักษธรณีวิทยา 
รวมถึงการจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศแหลงธรณีวิทยาทั่ว
ประเทศของกรมทรัพยากรธรณี และเผยแพรผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้ง จัดทํา
ขอเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี จํานวน ๑๑ 
พื้นท่ี ในจังหวัดขอนแกน อุบลราชธานี เชียงใหม เชียงราย 
สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี พิษณุโลก พังงา นครราชสีมา 
เพชรบูรณ และจังหวัดกาญจนบุร ี

-  จัดทําขอมูลวิชาการระดับลึกเพื่อเพ่ิมคุณคาทาง
วิชาการของแหลงธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ จํานวน ๒ 
พื้นที่ ไดแก อุทยานธรณีผาชัน – สามพันโบก จังหวัด
อุบลราชธานี และอุทยานธรณีละงู-ทุงหวา จังหวัดสตูล 
นอกจากการสํารวจจัดทําขอมูลวิชาการแลว กรมทรัพยากร
ธรณียังดําเนินการเพิ่มเติมขอมูลทางวิชาการระดับลึกและ
สงเสริมใหเกิดการอนุรักษและจัดการแหลงทรัพยากรธรณี
โดยการมีสวนรวมผานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 
๒ ครั้ง ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน และจังหวัดสตูล 

- ส นับสนุนการดํ า เนิ นง าน โครงการอนุ รั กษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปนการจัดทําขอมูล
แหลงธรณีวิทยาไมกลายเปนหินในพื้นที่เตรียมการจัดตั้ง
อุทยานธรณี จังหวัดตาก และจัดทําแหลงเรียนรูทางอนุรักษ
พันธุกรรมพืชโดยเฉพาะกลุมพืชโบราณและซากดึกดําบรรพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และการจัดกิจกรรมสรางเสริมการอนุรักษทางธรณีวิทยาที่
พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ 

- จัดทําแหลงเรียนรูและเครือขายอนุรักษธรณีวิทยา 
จํานวน ๑๐ แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พังงา 
สตูล สุพรรณบุรี กาฬสินธุ นครพนม ชัยภูมิ ขอนแกน และ
จังหวัดตาก 

- จัดทําแนวทางการบริหารจัดการแหลงธรณีวิทยา/
แหลงอนุรักษธรณีวิทยาในพ้ืนที่จัดตั้งอุทยานธรณี จังหวัด
ขอนแกนและสตูล 

 
กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช 

1.ไดดําเนินการจัดทําผังบริเวณ (site plan) ในอุทยานแหงชาติ 
จํานวน 51 แหง และแผนผังอํานวยความสะดวก 104 แผนผัง 
เสร็จเรียบรอยแลว 
2. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการ
กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปในอุทยานแหงชาติ จํานวน 
10 แหง ดังนี้  
    1) อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง 
    2) อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก (แมฝาง) 
    3) อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
    4) อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
    5) อุทยานแหงชาติภูกระดึง 
    6) อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
    7) อุทยานแหงชาติเอราวัณ 
    8) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การจัดทําผังบริเวณยังจัดทําไมครบทุกแหลงทองเที่ยว
เน่ืองจากปญหาดานบุคลากรและงบประมาณไมเพียงพอ 
2. ขอมูลผังบริเวณบางแหงมีการเปลี่ยนแปลงและยังไมไดรับ
การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.ยึดกรอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนา
ท่ีวางไว หากจําเปนตองปรับเปลี่ยน ควรใชความ
ระมัดระวังเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
2.ควรมีการแบงโซนบริการการใชประโยชนของ
นักทองเที่ยวและเจาหนาที่ใหเปนสัดสวนชัดเจน 
เพื่องายตอการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. ควรมีการปรับปรุงผังบริเวณใหเปนปจจุบัน เพื่อ
เปนแนวทางในการวางผังพัฒนาตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    9) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
    10) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
 
กระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลอุบลราชธาน ี
โครงการ ส ง เสริมและพัฒนาเส นทางจักรยาน ใน
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง  ลานสวน สาธารณะทุงศรีเมือง  
สวนสาธารณะหลองบัวและสวนสาธารณะหวยมวง 
1.สวนสาธารณะทุงศรีเมือง  
   1.1 ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะทุงศรีเมือง  โดยมีการ
ปลูกตนไม  ไมดอกไมประดับ  ตัดหญา  จัดทําแนวก้ันรถ  
ตกแตงประตูทางเขาโดยไดรับความรวมมือระหวางเทศบาล
นครอุบลราชธานีและกองพลทหารราบที่  6 
  1.2 มีประชาชนปนจักรยาน  มากกวาวันละ  20  คน 
  1.3 มีการแตงตั้ งคณะทํางานในการพัฒนาเสนทาง
จักรยาน 
  1.4 จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในเสนทางจักรยาน 
  1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะนําการใช เสนทาง
จักรยาน 
  1.6 มีที่จอดจักรยานเพื่อความปลอดภยั 
  1.7 มีไฟฟาแสงสวางเพียงพอ 
2. สวนสาธารณะหนองบัว 
    2.1 ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะหนองบัว  โดยมีการ
ปลูกตนไม  ไมดอกไมประดับ ตัดหญา จัดทําแนวก้ันรถ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตกแตงประตูทางเขาโดยไดรับความรวมมือระหวางเทศบาล
นครอุบลราชธานีและกองพลทหารราบที่  6 
  2.2 มีบริการใหเชาจักรยานปนออกกําลังกาย  โดยเอกชน  
ประมาณวนัละ  30  คัน 
   2.3 มีประชาชนปนจักรยาน มากกวาวันละ  50  คน 
  2.4 มีการแตงตั้ งคณะทํางานในการพัฒนาเสนทาง
จักรยาน 
  2.5 จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในเสนทางจักรยาน 
  2.6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะนําการใช เสนทาง
จักรยาน 
  2.7 มีที่จอดจักรยานเพื่อความปลอดภยั 
  2.8 มีไฟฟาแสงสวางเพียงพอ 
3. สวนสาธารณะหวยมวง 
    3.1 ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะหวยมวง  โดยมีการ
ปลูกตนไม ไมดอกไมประดับ ตัดหญา  จัดทําแนวก้ันรถ  
ตกแตงประตูทางเขาโดยไดรับความรวมมือระหวางเทศบาล
นครอุบลราชธานีและกองพลทหารราบที่  6 
  3..2 มีบริการใหเชาจักรยานปนออกกําลังกาย  โดย
เอกชน  ประมาณวันละ  15  คัน 
  3.3 มีประชาชนปนจักรยาน  มากกวาวันละ  60  คน 
  3.4 มีการแตงตั้ งคณะทํางานในการพัฒนาเสนทาง
จักรยาน 
  3.5 จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในเสนทางจักรยาน 
  3.6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะนําการใช เสนทาง
จักรยาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๗๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  3.7 มีที่จอดจักรยานเพ่ือความปลอดภัย 
  3.8 มีไฟฟาแสงสวางเพียงพอ 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- โครงการพัฒนาอนุรักษพันธุกรรมพืช 
- โครงการแหปราสาทผึ้ง 
- ถนนผาคราม 
- อนุรักษหนองหาร  เกาะดอนสวรรค 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการกอสรางทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน หมูที่ 
๒ ตําบลตลิ่งงาม  
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง  1.40 เมตร ยาว
450.00 เมตร พรอมศาลาที่พักขนาดไมนอยกวา 3 x 4
เมตร จํานวน 4 หลัง (รายละเอียดอ่ืนตามแบบที่เทศบาลฯ 
กําหนด) 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
การดําเนินงานในรอบป 2555 - 2559   
ผลการดําเนินงานโครงการที่ผานมา ซึ่งกรมสงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียว ในอําเภอหาดใหญ  เนนกลุมนักทองเที่ยวที่
เปนชาวตางประเทศหลักๆ ที่เขามาทองเที่ยวคือ มาเลเซีย 
สิงคโปร จีน อินโดนีเซีย และนักทองเที่ยวจังหวัดใกลเคียง 
นักทองเที่ยวสวนใหญที่ เดินทางมาทองเที่ยวในอําเภอ
หาดใหญ จะนิยมมาชม ชิม ชอป เพราะอําเภอหาดใหญเปน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เนื่องจากพ้ืนที่การจัดงานในหาดใหญภายในตัวเมือง
คอนขางจํากัดในเรื่องพื้นที่ การจราจรติดขัดในชวงเวลา
จัดงาน ทําใหประชาชนสัญจรไปมาเคลื่อนตัวไดชา และ
ประกอบกับรถในหาดใหญมีจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การกระจายพื้นที่ในการจัดงานและหมุนเวียนไป
จัดตามถนนตางๆ ภายในเมือง หรือมองหาพ้ืนที่
ใหมๆ ในการจัดงานสามารถลดปญหาการจราจร
ไดระดับหน่ึง 



  

ผ1-๑๗๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แหลงเศรษฐกิจการจับจาย ใชสอยสวนใหญ การกระตุนให
เกิดกิจกรรมใหมๆ ในตัวเมืองจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
โครงการหลักๆ ในชวงเทศกาล และโครงการริเริ่มข้ึนมาใหม
จึงเกิดขึ้นตลอดทั้งป กอใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว ทั้งโรงแรม ที่พัก รานอาหาร หางสรรพสินคา รถ
รับจาง ฯลฯ ตางก็มีรายไดจากการทองเที่ยวหมุนเวียนเปน
เม็ดเงินสูทองถิ่น 

ระยะปานกลาง 
1.4.4 ฟนฟูและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมให กลับคื นสู
สภาพเดิ ม เพื่ อ นํ าไปสู
กระบวนการตอยอดในการ
สรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
โดยคํานึงถึ งสิ่ งแวดลอม 
และวิถีชีวิตของชุมชนใน
ทองถิ่นเปนสําคัญ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก 
ทส (อส.) 
วธ (ศก.) 
มท (อปท.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
-ดําเนินโครงการพัฒนาเวียงกุมกามเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม
เพื่อการทองเที่ยว 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว ดําเนินการดังนี ้
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๑. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามโครงการสงเสริมการทองเท่ียว
วิถีถ่ิน ประกอบดวย  
     - ตลาดหนองจอก เขตหนองจอก  
     - ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรยีชีวภาพ  
เขตหนองจอก  
     - ตลาดเกาบางเขน เขตหลักสี่  

  



  

ผ1-๑๘๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     - ยานเกษตรกร บางแคเหนือ – บางไผ เขตบางแค  
     - ชุมชนบานครัวเหนือ เขตราชเทว ี
๒. โครงการสง เส ริมการพัฒนาด านศิลปวัฒนธรรม
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน อนุรักษ ประเพณี 
และภูมิปญญา โดยการฟนฟูศาสนสถานการลางทําความ
สะอาด ศาสนสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน ศาสนสถาน การ
ปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับและปูหญา ภายในบริเวณศา
สนสถาน การออกหนวยบริการสาธารณสุข การออกหนวย
ฝกอาชีพและใหบริการซอมเครื่องยนตและเครื่องใชไฟฟา 
การเสวนาธรรม ฯลฯ ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา วัด
พรหมรังษี เขตดอนเมือง วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร (วัดบาง
เชือกหนัง) เขตภาษีเจริญ และ มัสยิดดารุลอีบาดะห (คลอง
สามวา) เขตคลองสามวา  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเที่ยว ดังนี ้
- จัดทําซุมประชาสัมพันธ ๑๓ แหลง ที่มีการพัฒนาและ
ฟนฟู  ดั งนี้  ซุ ม วัดชนะสงคราม ซุมสยามสแควร  ซุ ม
เซ็นทรัลเวิลด ซุมการบินไทยสีลม ซุมบุญมิตรสีลม ซุม
โรงพยาบาลจุฬาฯ ซุมโรงแรมคราวนพลาซา ซุมอนุสาวรีย
ชัยสมรภูมิฝงพงหลี ซุมอนุสาวรียชัยสมรภูมิฝงดินแดง      
ซุมริเวอรซิตี้ ซุมแอมบาสเดอร ซุมสวนเบญจสิริ และซุม
โรงพยาบาลตํารวจ 
- โครงการรื่นรมยชมชิมริมเจาพระยา ๑ แหลง คือ สวน
สันติไชยปราการ 



  

ผ1-๑๘๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- โครงการถนนศิลปวัฒนธรรม (Street of Art) ๑ แหลง คือ 
บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
     - จัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร (ประดับไฟราชประสงค) จํานวน ๑ แหลง 
คือ ยานราชประสงค 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑. ดําเนินการการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากร 
การทองเท่ียว ดังน้ี 
      - ภูมิปญญาการทําขันลงหินภูมิปญญาการทําขาวเมา 
มีการละเลนกระตั้วแทงเสือ ภูมิปญญาการทําเรือกาบ
มะพราวโดยกองการทองเที่ยวไดสนับสนุนการจัดงาน
บางกอกนี้ดีจังเพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยว รวมกับองคกรภาคประชาชนในยานบางกอกนอย 
และภาคีเครือขายทางการทองเที่ยว ภายใตชื่อ “บางกอกน้ี
ดีจัง” ณ บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอก
นอย โดยไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินเทาเยี่ยมชมแหลง
ทองเที่ยวเรียนรู ทางดานวัฒนธรรม และภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นท่ียาน
บางกอกนอยและพ้ืนท่ียานวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เ ก่ียวของที่
ไดรับการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาใหดํารงอยูและเปนที่รูจัก
ตอสาธารณะมากยิ่งข้ึน  
 - การทําบาตรของชุมชนบานบาตร ดําเนินการประสาน 
สื่อสาร และเผยแพรขอมูล องคความรูเก่ียวกับภูมิปญญา
การทําบาตรแบบโบราณของชุมชนบานบาตร และแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีคุณคา



  

ผ1-๑๘๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

นาสนใจ สรางสรรคหรือรวมดําเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่
ตางๆ เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยว 
    - คลองคูเมืองเดิมดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่ออนุรักษ 
ฟนฟู พัฒนาการทองเที่ยวยานคลองคูเมืองเดิม ไดแก 
กิจกรรมสํารวจขอมูลองคความรูแหลงทองเที่ยวริมคลอง คู
เมืองเดิม กิจกรรมการออกแบบเสนทางการทองเที่ยวยาน
คลองคูเมืองเดิม และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู
คลองคูเมืองเดิม 
     - คลองบางลําพูดําเนินการจัดกิจกรรมทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในยานคลองบางลําพู รวมกับชุมชน ภาคี
เครือขายที่ เ ก่ียวของ และดําเ นินการฟนฟูและพัฒนา
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมยานบางลําพูอยางเหมาะสม และเปน
ระบบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑. ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูแหลงเรียนรูทางดาน
วัฒนธรรมไดรับการอนุรักษและฟนฟู จํานวน ๑๐ แหลง 
ประกอบดวย 
   1.1 พิพิธภณัฑเด็กกรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ (จตุจักร)   
   1.2 พิพิธภณัฑเด็กกรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒ (ทุงครุ)  
   1.3 หอศิลปวฒันธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 
   1.4 ปรับป รุงพิพิ ธภัณฑท องถิ่ นกรุ ง เทพมหานคร 
“พิพิธภณัฑบานจิราย-ุพูนทรัพย”  
   1.5 ปรับปรุงอาคารโบราณสมัยรัชกาลที่ ๓ เพื่อใหเปน
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขตคลองสาน 
   1.6 ปรับปรุงพิพิธภัณฑทองถ่ินฯ เขตบางรัก  



  

ผ1-๑๘๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   1.7 ปรับปรุงพิพิธภัณฑทองถ่ินฯ เขตลาดกระบัง  
   1.8 ปรับปรุงพิพิธภณัฑทองถ่ินฯ เขตธนบุรี เพื่อใชในการ
จัดกิจกรรมพิเศษ 
   1.9 ปรับปรุงพิพิธภัณฑทองถ่ินฯ เขตดินแดง 
เพื่อปรับปรุงหองชุดนิทรรศการ  
   1.10  ปรับปรุงพิพิธภัณฑทองถ่ินฯ เขตบางกอกนอย  
  ๒. ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู
หรือพัฒนา โดยกองการทองเที่ยว ดําเนินการเองหรือรวม
สนับสนุนการดําเนินการ ดังน้ี  
   ๒.๑ กิจกรรมสํารวจ และรวบรวมความคิดเห็น เพื่อฟนฟู
และพัฒนาการทองเที่ยวของเมือง ดําเนินการสํารวจ เก็บ
ขอมูลที่เก่ียวของกับสถานการณการทองเที่ยว อาทิ ความ
คิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ๕๐๐ คน ชาวตางชาติ 
๕๐๐ คน ที่มีตอการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และ
ดําเนินการวิเคราะห จัดทําเอกสารสรุปผลสถานการณการ
ทองเที่ยว ผลการสํารวจความคิดเห็น และจัดทําแนว
ทางการฟนฟูพัฒนาการทองเที่ยวของเมือง  
   ๒.๒ กิจกรรมการทัศนศึกษาพ้ืนที่ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
สูการขยายโอกาสทางการตลาด ดําเนินการนําเสนอเสนทาง
ทองเที่ยว ๕ เสนทางที่มีคุณคาความแปลกใหม นาสนใจ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เก่ียวเน่ืองเขตปริมณฑล
เสนทางละ  ๑๐๐ คน รวมทั้ งสิ้ น  ๕๐๐ คน โดยมี
กลุมเปาหมายเปนภาคีภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว 
ไ ด แก  องค กรภาค รัฐที่ เ ก่ี ย วข อง กับการท อง เ ที่ ย ว 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว สมาคมที่เก่ียวของกับการ



  

ผ1-๑๘๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทองเที่ยว สถาบันการศึกษา โดยไดดําเนินการเยี่ยมชม
สถานที่ตางๆ ไดแก  
      - ยานหนองจอก – ลาดกระบัง  
      -ยานบานขาวเมา – เยาวราช  
      - ยานนางเลิ้ง – ยานบางลําพู  
      - ยานคลองบางหลวง – คลองบางกอกนอย  
      - ยานบางแค – บางระมาด  
 ๒.๓ กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการจัดการการ
ทองเที่ยวและสงเสริมการตลาดเพ่ือความเชื่อมั่นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริม
การตลาดดานการทองเที่ยวสําหรับองคกรสมาคม และกลุม
ผูประกอบธุรกิจ ดานการทองเที่ยวของเมืองจํานวน ๕ 
กิจกรรม กิจกรรมละ ๑๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 
ประกอบดวย 
     - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการนําชมแหลง
ทองเที่ยวสําหรับมัคคุเทศกอาชีพและผูที่เก่ียวของ 
     - กิจกรรมนําเสนอเสนทางทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
สําหรับผูประกอบการธรุกิจทองเที่ยวและผูที่เก่ียวของ  
     - กิจกรรมพัฒนาการบริการผูใหบริการรถขนสงไม
ประจําทางและผูที่เก่ียวของ  
 ๒.๔ กิจกรรมสงเสริมความรูดานศักยภาพการทองเที่ยว
ของเมือง สําหรับผูใหบริการดานที่พักและผูท่ีเกี่ยวของ 
 ๒.๕ กิจกรรมสงเสริมการตลาดทองเที่ยวทางนํ้าเชิง 
สันทนาการสําหรับครอบครัว กลุม ชมรม องคกร โดยมี
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ



  

ผ1-๑๘๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พัฒนาจากการดําเนินงานจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาพื้นที่
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสูการขยายโอกาสทางการตลาดแลว 
จํานวน ๘ เรื่อง ประกอบดวย   
     - การกวนกาละแม ณ ชุมชนบานขาวเมา เขตบางกอก
นอย  
    - การทําขาวเมาหมี่ ณ ชุมชนบานขาวเมา เขตบางกอก
นอย   
    - การแสดงละครชาตรี ณ ชุมชนยานนางเลิ้ง เขตปอม
ปราบศัตรูพาย  
    - การแสดงกระตั้วแทงเสือ ณ ชุมชนวัดกําแพง เขตภาษี
เจริญ  
    - การทําขันลงหินบานบุ ณ ชุมชนบานบุ เขตบางกอก
นอย  
    -การวิ่งมาแกบน ณ ชุมชนบานบุ เขตบางกอกนอย 
    - งานแทงหยวก ณ ชุมชนวัดจําปา – เกาะศาลเจา เขต
ตลิ่งชัน 
    -การทําแปงพวง ณ ชุมชนวัดจําปา – เกาะศาลเจา เขต
ตลิ่งชัน  
  ๓. กิจกรรมสัมมนาฟนฟูการทองเที่ยว โดยมกีลุมเปาหมาย
เปนภาคีเครือขายดานการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จํานวน ๕๐๐ คน 
โดยมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาจากการดําเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนาฟนฟูการ
ทองเท่ียว จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก การปกชุดละครจากบาน
นราศิลป ยานนางเลิ้งและการพับกระดาษไหว ตามวิถีแหง



  

ผ1-๑๘๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประเพณี และความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ชุมชนเจริญ
ไชย ยานเยาวราช 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
1. ดําเนินการโครงการตลาดน้ําคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัด
กิจกรรมตลาดนํ้าวิถีไทยสงเสริมการทองเที่ยว และกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร ทางเรือบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมและพื้นที่
บริเวณใกลเคียง เพ่ือฟนฟูพ้ืนที่บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
ให เปนแหลงทองเที่ ยวเชิ งสร างสรรคแหลงใหมของ
กรุงเทพมหานคร  
๒. ดําเนินการสรางศูนยการเรียนรู 
“นํ้าคือชีวิต” ณ ศูนยกีฬาบึงหนองบอน  เขตประเวศ เพื่อ
เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู โ ค ร ง ก า ร ใ น พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการ
แก ไ ขปญหาการ จัดก าร กับทรัพยาก ร นํ้ าที่ มี อยู ใ น
กรุงเทพมหานคร 
๓. สรางหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City 
Library) เปนหนึ่งใน ๙ พันธกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร
ตามแผนงานสงเสริมการอานที่ไดเสนอตอองคการการศึกษา 
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 
ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายสําคัญที่จะสราง
กรุงเทพมหานครใหเปน “มหานครแหงการเรียนรู” เพื่อ
เพิ่มแหลงการเรียนรูแหงใหมที่รวบรวมองคความรูอัน
ทรงคุณคา และแหลงภมูิปญญา ดวยเทคโนโลยีการเรียนรูที่
ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเปนการสรางวัฒนธรรมการอานอยาง



  

ผ1-๑๘๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยั่งยืนในระยะยาวใหกรุงเทพมหานคร เปน “มหานครแหง
การเรียนรู” อยางแทจรงิ 
 
เมืองพัทยา 
ไดจัดใหมีการอนุรักษคลองนกยางซึ่งเปนปาโกงกางแหลง
สุดทายของเมืองพัทยาอยางยั่งยืนรวมกับกลุมอนุรักษอาว
นาเกลือ และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) โดยการปรับเปลี่ยนวิธีจัดเก็บ
ขยะในคลองนกยาง และการขอความรวมมือจากชุมชนที่
อาศัยบริเวณริมคลองในการงดทิ้งขยะลงสูลําคลอง จน
สามารถฟนฟูสภาพ แวดลอมปาชายเลนคลองนกยางจน
สามารถเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนสําหรับผูสนใจดูนกได
อยางในปจจุบัน 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- กิจกรรมอนุรักษชุมชนยานเมืองเกา 
 
เทศบาลนครระยอง 
มีโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและปรับปรุง 
ภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวหรือสวนธารณะตางๆ ในเขต
เทศบาลฯ เพ่ือใหอยูในสภาพที่สมบูรณสวยงาม 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะพรุเฉวง 



  

ผ1-๑๘๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- จัดสวน ตกแตงพื้นที่ พรอมปรับปรุงพื้นที่ปลูกตนไม พรอม
จัดหาสปริงเกอรและระบบนํ้าสวนสาธารณะ     
พรุเฉวง (รายละเอียดอ่ืนตามแบบที่เทศบาลฯกําหนด)  
โครงกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนอาวหัวถนน – บางน้ําจืด 
- ปรับปรุงภูมิทัศนโครงการใหสวยงาม รมรื่น ทัศนียภาพนา
มอง สรางสภาพแวดลอมใหนาทองเที่ยว 

1.4.5 พัฒนาศั กยภาพ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาและ จั ดการการ
ทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน 
โดยจัดตั้ งคณะกรรมการ
ระดับทองถ่ินเพ่ือทําหนาที่
บริ หารและพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหเปนรูปธรรม 
และสนับสนุนใหภาครั ฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาสังคมมีสวนรวมใน
การอนุรักษและฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก  
มท (อปท.) 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
1. โครงการสงเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มรายไดจากการ
ทองเที่ยว ไดแก การจัดกิจกรรมออกบูธ แสดงผลงานใน
กิจกรรม Thailand Tourism Standards Fair 2013 กิจกรรม

ประชาสัมพันธมาตรฐานการทองเที่ยวและเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐานการทองเท่ียว 
-  การดํ าเนินงานของโครงการจัด กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธมาตรฐานการทองเที่ยวและมอบเครื่องหมาย
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย เพ่ือสรางความเชื่อมั่นดานการ
ทองเที่ยว ดังนี ้
1.1 การจัดงานพิธีมอบหมายเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
การทองเที่ยวไทย เมื่อวันจันทรที่ 5 กันยายน 2559 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
1.2 จัดทําสารคดีสั้น 1 ชุด เพ่ือประชาสัมพันธเครื่องหมาย
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย 
2. โครงการสงเสริมศิลปะพัฒนาโฮมสเตย เพื่อสรางคุณคา 
และมูลค าเ พ่ิมทางการทอง เที่ ยว มีการจัดมอบตรา
สัญลักษณใหแกโฮมสเตยท่ีผานการตรวจประเมินและไดรับ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๘๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทส (สผ. / อส.) 
อพช. 
ภาคเอกชน 

การรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทยประจําป พ.ศ.2555 
จํานวน 53 แหง รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู
ในการบริหารจัดการโครงการโฮมสเตยในระดับสากล 
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหโฮมสเตยไทยสามารถ
เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นและบริหารการจัดการผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
- การดําเนินงานของโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
โฮมสเตยไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความยั่งยืนทางการ
ทองเที่ยว ดังนี้  
2.1 การจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการโฮมสเตย ใน
การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตยไทยเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
จํานวน 4 พื้นที่ คือ หนองคาย พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม
และกระบ่ี ผูเขาอบรมจํานวน 338 คน 
2.2 จัดทํานิตยสาร Homestay Style Thailand  
(ทองเที่ยววิถีไทยสไตลโฮมสเตย) จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 
5,000 เลม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธโฮมสเตยที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว ดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
แหลงทองเที่ยวโดยความรวมมือกับชุมชนและภาคีเครือขาย
ที่เก่ียวของ ดังน้ี 
  ๑. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยานบางกอกใหญ ธนบุรี  
  ๒. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานเยาวราช 
บางรัก  
  ๓. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานหนอง
จอก ลาดกระบัง  
  ๔. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเท่ียวยานบางกอก
นอย ตลิ่งชัน  
  ๕. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานพระนคร 
นางเลิ้ง  
  ๖. โครงการตลาดนํ้าคลองผดุงกรุงเกษม  
  ๗. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางแค 
บางขุนเทียน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายทางการ
ทอง เที่ ยวภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร ไดแก  
ผูประกอบการ ชมรม สมาคมที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 
ภาคประชาชนผูแทนกลุมทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
(อาทิ สสปน. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
(เจาของพ้ืนที่เกาในยาน รสท. พิพิธภัณฑการแพทยศิริราช 
กรมการทองเที่ยวชุมชนที่ดําเนินการดานการทองเที่ยว อาทิ 
บางลําพู)   
๒. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ทองเท่ียวตนแบบ สําหรับ
เครือขายทางการทองเที่ยวในศาสนสถาน (พระภิกษุ 
สามเณร) และผูที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ทองเท่ียวตนแบบ สําหรับ
เครือขายทางการทองเที่ยวภาคประชาชน ผูแทนกลุม
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร อาทิ กลุมฟนฟูการทองเท่ียว
ยานนางเลิ้ง เครือขายการทองเที่ยวยานบางรัก เยาวราช 
กลุมเกษตรกร 
ยานบางแค ฯลฯ 
๔. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ทองเที่ยวตนแบบสําหรับ
หนวยงาน องคกร ชุมชน ชมรม สื่อมวลชนฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยวจากสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ และไดรับประสบการณดานการทองเที่ยวที่เปน
ประโยชนกับการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานบางลําพู - ยานนางเลิ้ง  
    - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ณ แหลงทองเที่ยวเรยีนรูยานแค ยานตลาดพลู  
    - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันเสารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานบานขาวเมา ยานบานบุ 
    - ครั้งที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานลาดกระบัง – หนองจอก 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๑. กิจกรรมสํารวจ และรวบรวมความคิดเห็น เพื่อฟนฟูและ
พัฒนาการทองเที่ยวของเมือง ดําเนินการสํารวจ เก็บขอมูล
ที่เก่ียวของกับสถานการณการทองเที่ยว อาทิ ความคิดเห็น 
ของนักทองเท่ียวชาวไทย ๕๐๐ คน ชาวตางชาติ ๕๐๐ คน 
ที่มีตอการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และดําเนินการ
วิเคราะห จัดทําเอกสารสรุปผลสถานการณการทองเที่ยว 
ผลการสํารวจความคิดเห็น และจัดทําแนวทางการฟนฟู
พัฒนาการทองเที่ยวของเมือง  
 ๒. กิจกรรมการทัศนศึกษาพื้นท่ีทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสู
การขยายโอกาสทางการตลาด ดําเนินการนําเสนอเสนทาง
ทองเที่ยว ๕ เสนทางทีม่ีคุณคาความแปลกใหม นาสนใจ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เก่ียวเน่ืองเขตปริมณฑล
เสนทางละ  ๑๐๐ คน รวมทั้ งสิ้ น  ๕๐๐ คน โดยมี
กลุมเปาหมายเปนภาคีภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว 
ไ ด แก  องค กรภาค รัฐที่ เ ก่ี ย วข อง กับการท อง เ ที่ ย ว 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว สมาคมที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยว สถาบันการศึกษา โดยไดดําเนินการเยี่ยมชม
สถานที่ตางๆ ไดแก  
      - ยานหนองจอก – ลาดกระบัง  
      - ยานบานขาวเมา – เยาวราช  
      - ยานนางเลิ้ง – ยานบางลําพู  
      - ยานคลองบางหลวง – คลองบางกอกนอย  
      - ยานบางแค – บางระมาด 
๓. กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการจัดการการ
ทองเที่ยว และสงเสริมการตลาดเพื่อความเชื่อมั่นเพื่อพัฒนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ศักยภาพดานการจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริม
การตลาดดานการทองเที่ยวสําหรับองคกรสมาคม และกลุม 
ผูประกอบธุรกิจ ดานการทองเที่ยวของเมือง จํานวน ๕ 
กิจกรรม กิจกรรมละ ๑๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 
ประกอบดวย 
     - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการนําชมแหลง
ทองเที่ยวสําหรับมัคคุเทศกอาชีพและผูที่เก่ียวของ 
     - กิจกรรมนําเสนอเสนทางทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
สําหรับผูประกอบการธรุกิจทองเที่ยวและผูที่เก่ียวของ 
     - กิจกรรมพัฒนาการบริการผูใหบริการรถขนสงไม
ประจําทางและผูที่เก่ียวของ  
๔. กิจกรรมสงเสริมความรูดานศักยภาพการทองเที่ยวของ
เมือง สําหรับผูใหบริการดานที่พักและผูที่เก่ียวของ 
๕ .  กิ จ ก ร รม ส ง เ ส ริ ม ก า ร ตล าด ท อ ง เที่ ย วท า ง น้ํ า 
เชิงสันทนาการสําหรับครอบครัว กลุม ชมรม องคกร โดยมี
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาจากการดําเนินงานจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาพื้นที่
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสูการขยายโอกาสทางการตลาดแลว 
จํานวน ๘ เรื่อง ประกอบดวย   
 - การกวนกาละแม ณ ชุมชนบานขาวเมาเขตบางกอกนอย  
 - การทําขาวเมาหมี่ ณ ชุมชนบานขาวเมาเขตบางกอกนอย   
 - การแสดงละครชาตรี ณ ชุมชนยานนางเลิ้ง เขตปอม
ปราบ ศัตรูพาย  
 - การแสดงกระตั้วแทงเสือ ณ ชุมชนวัดกําแพง เขตภาษี
เจริญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 - การทําขันลงหินบานบุ ณ ชุมชนบานบุ  
เขตบางกอกนอย  
 - การว่ิงมาแกบน ณ ชุมชนบานบุ เขตบางกอกนอย 
 - งานแทงหยวก ณ ชุมชนวดัจําปา 
 – เกาะศาลเจา เขตตลิ่งชัน 
 - การทําแปงพวง ณ ชุมชนวัดจําปา – เกาะศาลเจา เขต
ตลิ่งชัน  
 ๖. กิจกรรมสัมมนาฟนฟูการทองเที่ยว โดยมีกลุม เปาหมาย
เปนภาคีเครือขายดานการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จํานวน ๕๐๐ คน 
โดยมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาจากการดําเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนาฟนฟูการ
ทองเท่ียว จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก การปกชุดละครจากบาน
นราศิลป ยานนางเลิ้งและการพับกระดาษไหว ตามวิถีแหง
ประเพณี และความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ชุมชนเจริญ
ไชยยานเยาวราช 
 
เมืองพัทยา 
จัดตั้งคณะกรรมการกํากับการดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอยของชายหาดเมืองพัทยา,คณะ กรรมการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดลอมเมืองพัทยา และคณะกรรมการ
สงเสริมการทองเที่ยวเมืองพัทยาขึ้นเพื่อทําหนาที่บริหาร
และพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนรูปธรรม และสนับสนุนให
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาสังคมมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 
ในพื้นที ่
 
เทศบาลอุบลราชธาน ี
- ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอแผนงานโครงการดานการ
ทองเที่ยวในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 4 ป 
- ชุมชนมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- กลุมรักษดอนสวรรค 
- โครงการพัฒนาอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการสมุยรวมใจภักดิ์ รักษสิ่งแวดลอม 
จัดอบรม ประกอบกับการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ
และการเผยแพรเพื่อสรางจิตสํานึก และสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอม กลุมเปาหมายในการ
ดําเนินการ คือ ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จํานวน 3๐๐ 
คน โดยกิจกรรมแบงเปน 3 กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรม 5 ธันวา เหลืองสะพรั่งทั้งเกาะเพื่อพอหลวง 
2. กิจกรรมอบรมใหความรู และจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร ณ อาคารเทศบาล 
3. กิจกรรมรณรงค  และดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่หาด
สาธารณะและชุมชนตางๆ 
โครงการฝกอบรมเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมคายเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค 
๑. เสริมสรางความรูความเขาใจและปลูกฝงจิตสํานึกรัก
สิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนที่เขารวมโครงการนําความรูที่ได
จากโครงการไปปรับใชในชีวิตประจําวันตลอดจนขยายผล
ไปสูคนในครอบครัวและชุมชนท่ีเยาวชนอาศัยอยู 
๒. เพื่อรณรงคสงเสริมสนับสนุน ผลักดันใหเกิดกระแสและ
คานิยม การอนุรักษสิ่งแวดลอมในกลุมเยาวชนและขยายผล
ไปสูภาคประชาชนในเกาะสมุย ใหเปนสวนหน่ึงของการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 
๓. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและเผยแพรนโยบายดาน
มาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลนครเกาะสมุย ตลอดจนสามารถขยายผลไปสู
ประชาชน 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
การดําเนินงานในรอบป 2555 – 2559   
การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง กลาวคือ การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหลักๆ 
ในการกระตุนการทองเที่ยว การจัดงานเทศกาลกิจเจ
หาดใหญ การจัดงานตรุษจีนหาดใหญ การจัดงานเคาท
ดาวน โดยมีองคกรเขารวม ตํารวจ/ทหาร/สมาคม/มูลนิธิ/
ชุมชน/หางรานตางๆ ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การประชาสัมพันธในภาคสวนตางๆ ยังไปไมทั่วถึง ทําให
บางหนวยงานไมทราบถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ป ๒๕๕๘ 
  สผ. ไดดําเนินการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
เ มื อ ง ศ รี ม โหส ถ  โ ด ยออก เ ป นประ กาศก ระ ท ร วง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ เ มือง
โบราณศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๘  
ป พ.ศ. ๒๕๕๙  
1) การดําเนินงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองศรีมโหสถ ควบคูไปกับการ
ประกาศเขตพื้น ท่ีคุมครองสิ่ งแวดลอม โดยเชิญชวน
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ไดแก โครงการทางเชื่อมใตรมไมเมืองศรีมโหสถ 
เปนการปรับปรุงภูมิทัศนเดินทางเขาสูเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมเมืองศรีมโหสถ ภายใตการสนับสนุนของ บริษัท 
ไออารพีซี จํากัด 
2) การดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ 5 โดยจัดทํา
คูมือการออกแบบอาคารและสิ่ งปลูกสรางในเขตพื้นที่
คุ มครองสิ่ งแวดลอมเมืองโบราณศรีม โหสถ จังหวัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกาศ
เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมใหกับผูมีสวนไดสวน
เสี ยในพื้ นที่ อย างชั ดเจน เป นเงื่ อนไขแห ง
ความสําเร็จในการนํามาสูการยอมรับและความ
ตองการที่มาจากผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในการ
ใชการประกาศเขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมเปน
เครื่องมือในการคุมครองสิ่งแวดลอมของพ้ืนที ่

 
 



  

ผ1-๑๙๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปราจีนบุรี เพื่อใหหนวยงานในทองถ่ินไดใชประโยชน และ
เปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับพ้ืนที่อนุรักษอ่ืนๆ ตอไป  
3) การดําเนินงานตอเนื่อง ในป 2560 ดําเนินโครงการ
ศึกษาและจัดทําแผนที่สิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองโบราณ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปนฐานขอมูลแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีความถูกตอง และเปนเครื่องมือสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการวางแผนทองถ่ิน 
และการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยการ
สนับสนุนงบใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวดัปราจีนบุรี ดําเนินการ 
 
ภาคเอกชน  
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด มหาชน 
ภายใตความรวมมือระหวางกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง (ทช.) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) (BEDO) เครือขายภาคประชาสังคม และ
ซีพีเอฟในการดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก-ปน-ปอง  
ปาชายเลน” ไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการปาชายเลน
ชุมชน” ในพื้นที่ยุทธศาสตร 5 จังหวัด ไดแก ชุมพร ระยอง 
สมุทรสาคร สงขลา  และพั ง งา  ซึ่ ง คณะกรรมการ
ประกอบดวยตัวแทนจาก 4 หนวยงาน ไดแก กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง (ทช.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) ชุมชน และซีพีเอฟ เพื่อทําหนาที ่
- รวมปลูก รวมดูแลรักษาปาชายเลนในพื้นที่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๑๙๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- สนับสนุนให พ้ืนที่ปาชายเลนในพื้นที่ชุมชนเปนแหลง
เรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
- สรางเสริมจติสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน 
- สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติซ่ึงมาจากวัสดุ/
วัตถุดิบภายในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.6 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการ
ธุรกิจ การทองเท่ียวในการ
ใชมาตรการดานการตลาด 
เพ่ือพัฒนาการใหบริการ
ดานการทองเที่ยวในแหลง
ทองเท่ียวที่มีศักยภาพสูง 
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
และเพื่อสนับสนุนการขยาย
ฐานการใหบริการดานการ

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
1. มีการสงเสริมและพัฒนาบริการทองเที่ยวสีเขียว (Green 
Service) เพ่ือพัฒนาผูประกอบการใหดําเนินธุรกิจทองเที่ยวที่
มุงเนนการใหบริการที่คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนและสนับสนุนสถานประกอบการ
โรงแรมสีเขียวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
- การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาบริการทองเท่ียวสีเขียว 
(Green Service) โดยจัดกิจกรรมทองเที่ยวสีเขียว ปนจักรยาน

- - 



  

ผ1-๒๐๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทองเที่ ยวที่ เปนมิ ตรตอ
สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก 
ภาคเอกชน 

ปลูกปาใน 3 จังหวัด คือ สตูล ลําปาง ราชบุรี จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,150 คน  
2. โครงการสงเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มรายไดจากการ
ท องเที่ ยว ได แก  การจั ดกิ จกรรม Thailand Tourism 
Standards Fair 2013 กิจกรรมประชาสัมพันธมาตรฐานการ
ทองเท่ียวและเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวใน
ป 2559 มีการดําเนินงานของโครงการ ดังนี ้
- การจัดงานพิธีมอบเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการทองเที่ยว
ไทยเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 
แอท เซนทรัลเวริด 
- จัดทําสารคดีสั้น 1 ชุด เพื่อประชาสัมพันธเครื่องหมาย
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

1.4.7 ส นั บ ส นุ น
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในรูปแบบเชิงอนุรักษ โดย
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
สะอาด และ/หรือพลังงาน
หมุนเวียนที่ใชตนทุนต่ําใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน 
กก 
มท (อปท.) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
ดําเนินการดังนี ้
  ๑. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเท่ียวยานบางกอก
ใหญ ธนบุร ี 
  ๒. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานเยาวราช 
บางรัก  
  ๓ . โครงการอนุรักษและพัฒนาการทอง เ ท่ียวยาน 
หนองจอก ลาดกระบัง  
  ๔. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเท่ียวยานบางกอก
นอย ตลิ่งชัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๐๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  ๕. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานพระนคร 
นางเลิ้ง  
  ๖. โครงการตลาดนํ้าคลองผดุงกรุงเกษม  
  ๗. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางแค 
บางขุนเทียน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๑. ดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลจัดทําหรือเชื่อมโยง
เสนทางทองเท่ียวจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการจัด
กิจกรรมในแหลงทองเที่ยวตามโครงการจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทรฝงพระนคร จํานวน ๔ สถานี ไดแก สถานี
สนามหลวง สถานีกองการทองเที่ยว สถานีสวนสันติชัย
ปราการ สถานีศาลาวาการกรุงเทพมหานคร และฝงธนบุรี 
จํานวน ๒ สถานี ไดแก  
สถานีวัดอรุณฯ และสถานีสะพานพุทธยอดฟาฯ  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร ๑ กิจกรรม  
ในแหลงทองเที่ยว ดังนี ้
     - เขตพระนคร 1) กองการทองเท่ียว ๒) สวนสันติชัย
ปราการ ๓) สนามหลวง ๔) ลานคนเมือง 
     - เขตบางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม 
     - เขตธนบุร ีสะพานพระพุทธยอดฟาฯ 
     - เขตธนบุรี สะพานพระพุทธยอดฟาฯ 
 
เมืองพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๐๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รวมกับกลุมอนุรักษอาวนาเกลือ องคกรบริหารพ้ืนที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3 ) จัดทําเสนทางจักยาน
เพ่ือเปนเสนศึกษาธรรมชาติปาชายเลน นาเกลือและเสนทาง 
ดูนกของเมืองพัทยา 
เทศบาลนครสกลนคร 
กิจกรรมสองหนองปนทองเมือง 3 ธรรม 
 
เทศบาลนครระยอง 
จัดซื้อรถชมเมือง ( NGV) จํานวน 2 คัน  เพ่ือนําทัศนศึกษาใน
พื้นที่เทศบาลนครระยอง 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
การดําเนินงานในรอบป 2555 - 2559   
-โครงการที่ผานมารที่เก่ียวของในการรณรงคเชิงอนุรักษลด
การใชพลังงาน เปนโครงการลดโลกรอน Car free day ซึ่ง
จัดข้ึนเปนประจําทุกป ใหประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึง
ความสําคัญของการลดการใชพนังงาน ลดมลพิษทางอากาศ 
รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวในเสนทางปนอีกดวย ไดรับการ
ตอบรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี และ
ป 2559 ไดปรับเปลี่ยนมาจัดในชวงเวลากลางคืน สามารถ
กระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไดอีกทางหนึ่งดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เสนทางในการปนหากใชในตัวเมือง จะทําใหคอนขางมี
ปญหาเรื่องการจราจรเปนอยางมาก ตองใชกําลังเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยเปนจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตองฝกฝนอาสาสมัครในการเพิ่มเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย เน่ืองจากเจาหนาที่ตํารวจและ
ทหารมีไมเพียงพอ 

1.4.8 สํารวจและจัดทํ า
ระบบบูรณาการขอมูลการ
ทองเที่ยว เพื่อเปนขอมูล
กลางสํ าหรับหน วยงาน

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ1-๒๐๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตางๆ นําไปใชประโยชนใน
การวางแผนและพัฒนาการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง 
เหมาะสมและยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กก 
แผนงานท่ี 1.5 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ระยะเรงดวน 
1.5.1 พัฒนาปรับรูป 
แบบการขนสงสาธารณะ 
(Modal-Shift) ใหเปนระบบ
การขนสงที่ ใชพลังงานต่ํา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน เชน การขนสง
ทางรางหรือทางนํ้า ระบบ
ขน ส ง เ ชื่ อ ม โ ย ง หล าย
รู ป แ บ บ  ( Multimodal 
Transport) โ ด ย เ ฉ พ า ะ
โครงขายรถไฟฟาในเมือง 
และระบบรถไฟความเร็วสูง
ระหวางเมือง และระบบ
เครือขายการกระจายและ
ร ว บ ร ว ม สิ น ค า ท่ี มี
ประสิทธภิาพ เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 

กระทรวงคมนาคม  
สํานักงานนโยบายและแผนขนสงจราจร 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการรถไฟฟาในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล 10 สายทาง ระยะทาง 464 กิโลเมตร 
   1.1 โครงการท่ีเปดใหบริการแลว จํานวน 5 โครงการ 
ระยะทาง 1๒๔ กิโลเมตร ไดแก  

1) ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) 
ประกอบด วย  ช วงหมอชิ ต–อ อนนุช  (16 .5  กม . )  
ช ว งส นาม กีฬาแห ง ชาติ - ส ะพานต ากสิ น  (7  กม . )  
ช ว ง ส ะ พ า น ต า ก สิ น – ว ง เ วี ย น ใ ห ญ  ( 2 . 2  ก ม . )  
ชวงออนนุช-แบริ่ง (5.5 กม.) และชวงวงเวียนใหญ–บาง
หวา (5.3 กม.) รวมระยะทาง 36.5 กิโลเมตร  

2) รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลชวงบางซื่อ- 
หัวลําโพง ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

- - 



  

ผ1-๒๐๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คค (สนข.) 
บีทีเอส 
บมจ.รถไฟฟากรุงเทพ 
ภาคเอกชน 

3) ระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (Airport Rail Link) ชวงสนามบินสุวรรณภูมิ-พญาไท 
ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร 

4 )  ระบบรถไฟชาน เมื อ ง  (ส ายสี แดงอ อน )  
ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

5) รถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) 
ชวงเตาปูน-บางใหญ ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร 

   1.2 โครงการท่ีอยู ระหว างการกอสร าง จํานวน  
๔ โครงการ ระยะทางรวม ๘5 กิโลเมตร 

1) สายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ ระยะทาง 13 
กม. และชวงหัวลําโพง-บางแค ระยะทาง 14 กม. (กอสราง
งานโยธา กาวหนา รอยละ 87.97 มีแผนเปดบริการ พ.ศ.
2562)  

2) สายเขียวเขมชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 
12.8 กิโลเมตร (กอสรางงานโยธาดําเนินการแลวเสร็จ และ
มีแผนเปดบริการ พ.ศ.2561) 

3) สายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 
กม.  

    - สัญญา 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อ 
และศูนยซอมบํารุง : ผลการดําเนินงานรอยละ 54.62  
 

    - สัญญา 2 งานโยธาสําหรับทางรถไฟบางซื่อ-
รังสิต : ผลการดําเนินงาน รอยละ 80.05 



  

ผ1-๒๐๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

             - สัญญา 3 งานระบบไฟฟาเคร่ืองกลและตู
รถไฟฟา ชวงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน :  ผลการ
ดําเนินงานรอยละ 5.98  

4) สายสี เขียวเขม ชวงหมอชิต-สะพานใหม  
ระยะทาง 11.4 กม. และชวงสะพานใหม-คูคต ระยะทาง 
7 กม. (รฟม. ลงนามสัญญากอสราง เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 58 
ใชเวลากอสรางรวม 1,350 วัน กําหนดงานโยธาแลวเสร็จ
ป 2561 
   1.3 โครงการท่ี ครม. อนุมัติดําเนินการแลว จํานวน ๔ 
โครงการ ระยะทางรวม 11๐.๕ กิโลเมตร 
          1) ส ายสีชมพู  ช วงแคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี  
ระยะทาง 36 กิโลเมตร ปจจุบัน รฟม. อยูระหวางการ
เจรจากับกิจการรวมคาบีเอสอาร ซึ่งเปนผูยื่นขอเสนอที่
เสนอมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลประโยชนสูงที่สุดใน
การคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูฯ 
          2) สายสีสมชวงศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 
20 กิโลเมตร ครม. มีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการฯ ชวง
ศูนยวัฒนธรรม–มีนบุรี เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2559 ปจจุบัน
อยูระหวางดําเนินการประกวดราคางานโยธา คาดวาจะแลว
เสรจ็ในเดือน พ.ค. 60 
          3) สายสีเหลืองชวงลาดพราว-พัฒนาการ-สําโรง 
ระยะทาง 30.4 กม. ปจจุบัน รฟม. อยูระหวางการเจรจา
กับกิจการรวมคาบีเอสอาร ซึ่งเปนผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอ
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลประโยชนสูงท่ีสุดในการ
คัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองฯ 



  

ผ1-๒๐๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

          4) สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-
หัวหมาก และสายสีแดงเขม  ชวงบางซื่อ -หั วลําโพง 
ระยะทาง 26 กม. ครม. อนุมัติดําเนินการกอสรางโครงการ
เมื่อวนัที่ 26 ก.ค. ๒๕๕๙ โดย รฟท. ไดลงนามจัดจางที่ปรึกษา
เพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดประกวดราคา ทั้งนี้
ไดมีการปรับแบบและเอกสารประกวดราคา ในจุดท่ีเชื่อมตอ
กับโครงการของ รฟม. คือ โครงการรถไฟฟาสายสีสม บริเวณ
หลานหลวงและราชปรารภ และโครงการรถไฟฟาสาย 
สีเหลืองบริเวณสถานีหัวหมาก กําหนดแลวเสร็จเดือน ม.ค. 
2560 
   1.4 โครงการท่ีอยูระหวางนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ดําเนินการในป  พ.ศ. ๒๕60 จํานวน 5 โครงการ ระยะทาง
รวม 69.1 กิโลเมตร 
          ๑) สายสี มวง (ใต ) ช วงบางซื่ อ-ราษฎร บู รณะ  
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง ๒๓.6 กม. อยูระหวาง 
คกก.สศช. พิจารณา กอน สนข. ประมวลเสนอ คค. พิจารณา
นําเสนอ ครม. ตอไป 
          2) สายสีน้ํ าเงิน ชวงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4
ระยะทาง 8 กม. อยูระหวาง คกก.สศช. พิจารณา กอน สนข. 
ประมวลเสนอ คค. พิจารณานําเสนอ ครม. ตอไป 
           3) Airport Rail Link สวนตอขยาย ระยะท่ี 1 ชวง
พญาไท-บางซื่อ และระยะท่ี 2 ชวงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 
21.8 กม. รฟท. ไดเสนอรายงานผลการศกึษาการใหเอกชนเขา
รวมลงทุนฯ เมื่อวนัที่ 15 ธ.ค. 59 เพื่อ สคร. พิจารณานําเสนอ
คณะกรรมการ นโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ



  

ผ1-๒๐๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รัฐ (PPP) ตอไป (ดําเนินการตาม พ.ร.บ. รวมทุนฯ ป 2556 
มาตร 26) ซึ่งเมื่อวันท่ี 12 ม.ค. 59 สคร. ไดมีการหารือ
เก่ียวกับโครงการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให รฟท. เพ่ิมเติมขอมูล
ประเด็นความชัดเจนการเดินรถหลายรูปแบบในเขตทางจํากัด
ในชวงบางซื่อ-ดอนเมือง 
          4) สายสีเขียวเขม ชวงคูคต-ลําลูกกา ระยะทาง6.5 
กม. คค. ไดสั่งการเม่ือวันที่ 1 ธ.ค. 59 ให รฟม. ดําเนินการ
แยกเรื่องเสนอขออนุมัติโครงการสายสีเขียวสวนตอขยาย  
ชวงคูคต - ลําลูกกา และชวงสมุทรปราการ - บางปู ออกจาก
กัน เพ่ือใหถูกตองครบถวนตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 รวมทั้งใหระบุเหตุผลความ
จําเปนที่ รฟม. จะตองดําเนินโครงการสายสีเขียวสวนตอ 
ขยายฯ โดยใหประสาน สนข. ในรายละเอียดตอไป 
          5) สายสีเขียวเขม ชวงสมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง 
๙.๒ กม. คค. ไดสั่ งการเมื่อวันที่  1 ธ.ค. 59 ให  รฟม. 
ดําเนินการแยกเรื่องเสนอขออนุมัติโครงการสายสีเขียวสวนตอ
ขยาย ชวงคูคต - ลําลูกกา และชวงสมุทรปราการ - บางปู ออก
จากกัน เพ่ือใหถูกตองครบถวนตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอ
เร่ืองและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 รวมทั้งใหระบุเหตุผล
ความจําเปนที่ รฟม. จะตองดําเนินโครงการสายสีเขียวสวนตอ
ขยายฯ โดยใหประสาน สนข. ในรายละเอียดตอไป 
   1.5 โครงการท่ีบรรจุใน Action plan 2560 จํานวน 
4 โครงการ ระยะทางรวม 47.2 กิโลเมตร  
          1) สายสีสม ชวงตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรมฯ ระยะทาง 
17.5 กม. ปจจุบัน รฟม. อยูระหวางตรวจสอบรายงาน และ



  

ผ1-๒๐๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เตรียมเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณาขออนุมัติงาน
โยธาโครงการฯ ภายในเดือน ม.ค. 60 
          2) สายสีแดงออน ชวงตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง 14 
กม. รฟท. ศึกษาและออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว
และ คชก. ไดใหความเห็นชอบรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. 
๕๙  รฟท. อยูระหวางจัดทํารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ สง สผ. 
เพ่ือนําเสนอ กก.วล. ตอไป 
        3) สายสีแดงออน ชวงตลิ่งชัน-ศิริราช ระยะทาง 5.7 
กม. รฟท. ศึกษาและออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว 
และ คชก. ไดใหความเห็นชอบรายงาน EIA เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 
๕๙  รฟท. อยูระหวางจัดทํารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ สง สผ. 
เพ่ือนําเสนอ  กก.วล. ตอไป  
          4)  สายสี แดงเข ม ช วงรั งสิ ต-ม.ธรรมศาสตร   
ศูนยรังสิต ระยะทาง 10 กม. รฟท. ปรับแบบรายละเอียด
โครงการฯ ชวงรังสิต-มธ. ศูนยรังสิตใหสอดคลองแบบกอสราง
โครงการฯ ชวงบางซื่อ-รังสิต และ กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA 
เมื่อวนัที่ 19 ก.พ. 59 
 
2. โครงการรถไฟทางคู  
    2.1 ระยะท่ี 1 จํานวน 7 เสนทาง ระยะทาง 995 กิโลเมตร 
           1) ชวงแกงคอย-คลอง 19- ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 
106 กม. เริ่มกอสราง 19 ก.พ. 59 สัญญา 1 (เสร็จ ก.พ.62) 
กาวหนารอยละ 15.85 สัญญา 2 (เสร็จ เม.ย.61) กาวหนา
รอยละ 21.32  



  

ผ1-๒๐๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

           2) ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน ระยะทาง 187 กม. 
เร่ิมกอสราง 19 ก.พ. 59 กาวหนารอยละ 10.86 และ รฟท. 
ขอปรับโครงสรางทางรถไฟเปนยกระดับชวงบานไผ ซึ่ง คค. อยู
ระหวางการพิจารณา  
          3) ชวงประจวบคิรีขันธ-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. 
รฟท. อยูระหวางดําเนินการประกวดราคา 
          4) ชวงลพบุร-ีปากน้ําโพ ระยะทาง 148 กม. รฟท. 
อยูระหวางดําเนินการประกวดราคา 
          5) ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 
กม. รฟท. อยูระหวางดําเนินการประกวดราคา 
          6) ชวงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กม. รฟท. 
อยูระหวางดําเนินการประกวดราคา 
           7) ชวงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 90 กม. 
รฟท. อยูระหวางดําเนินการประกวดราคา 
   2.2 ระยะที่ 2 จํานวน 7 เสนทาง ระยะทาง 1,493 
กิโลเมตร  
          1) ชวงปากน้ําโพ-เดนชัย ระยะทาง 42 กม. รฟท. 
ออกแบบรายละเอียดแลว อยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA 
          2) ชวงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 35 
กม. รฟท. ออกแบบรายละเอียดแลว อยูระหวางการพิจารณา
รายงาน EIA 
          3) ชวงขอนแกน-หนองคาย ระยะทาง 15 กม. รฟท. 
ออกแบบรายละเอียดแลว อยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA 
          4) ชวงชุมพร-สุราษฎรธานี ระยะทาง 22 กม. รฟท. 
ออกแบบรายละเอียดแลว อยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA 



  

ผ1-๒๑๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

          5) ชวงสุราษฎรธานี-ชุมทางหาดใหญ-สงขลา ระยะทาง 
65 กม. รฟท. ออกแบบรายละเอียดแลว อยูระหวางการ
พิจารณารายงาน EIA 
          6) ชวงเดนชัย-เชียงใหม ระยะทาง 23 กม. สนข. อยู
ระหวางการศึกษา 
          7) ชวงชุมทางหาดใหญ-ปาดังเบซาร ระยะทาง 3 กม. 
สนข. ออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ อยูระหวางการพิจารณา
รายงาน EIA 
   2.3 โครงการรถไฟทางคูสายใหม จํานวน 2 เสนทาง 
ระยะทาง 681 กิโลเมตร   
          1) ชวงเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 
กม. รฟท. อยูระหวางเสนอ คค. เพื่อขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 
         2) ชวงบานไผ-มุกดาหาร-นครพนม ระยทาง 355 กม. 

รฟท. อยูระหวางเสนอ คค. เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
3. ความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน 

    - ในการประชุมหารือทวิภาคีระหวางนายกรัฐมนตรีไทย
กับนายกรัฐมนตรีจีน เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2559 ไดขอยุติ
ในหลักการวา ไทยจะเปนผูดําเนินการเองทุกขั้นตอน แตจะ
จางจีนใหมากอสรางรถไฟโดยไมมีการใหสัมปทานหรือรวม
ทุนใดกับประเทศจีน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินงานจากรถไฟความเร็วปานกลางเปนรถไฟความเร็ว
สูงที่  250 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยฝายจีนไดดําเนินการ
ปรับปรุงการออกแบบใหม 



  

ผ1-๒๑๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   - รฟท. อยูระหวาง เสนอ คค. เพ่ือนําเสนอ ครม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการ  
   - คค. อยูระหวางยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัฒนาโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-
จีน เพื่อจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
โครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน ใหการ
บริหารงานโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน 
สามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนระบบและมี
ประสิทธภิาพ 
   - ทั้งสองฝายอยูระหวางการหารือในรายละเอียดของราง
สัญญา  
4. ความรวมมือในการพัฒนาระบบรางระหวางไทย-ญี่ปุน 
   - ไดมีการลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง (Memorandum 
of Intent) ระหว างกระทรวงคมนาคมของไทย และ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานการขนสงและการ
ทองเที่ยวแหงญี่ปุน (MLIT)  เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 2558  
   - ไดลงนามใน MOC สําหรับการดําเนินงานความรวมมือ
ดานระบบรางในระยะที ่2 แลว เมื่อวันที ่6 ส.ค. 2559 
   - รถไฟความเร็วสูง ชวงกทม. – เชียงใหม ฝายญี่ปุนจะสง
รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงฯ ขั้นสุดทายใหฝายไทยภายในเดือน มี .ค. 
2560 และการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ จะ
ดําเนินการหลังจากที่ทั้ งสองฝายเห็นชอบตอรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ แลว 
5. รถไฟความเร็วสูง 



  

ผ1-๒๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    5.1 ชวงกรุงเทพฯ – หัวหิน ระยะทาง 211 กม. คค. 
ไดใหความเห็นชอบรายงานวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. 
การใหเอกชนรวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 
2559 และ รฟท. เสนอไปยัง คกก. PPP แลว ซึ่งเมื่อวันที่ 
21 ธ.ค. 59 สคร. ไดมีการประชุมหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของ และที่ประชุมไดมีมติให รฟท. ปรับแกไขรายงานฯ  
    5.2 ชวงกรุงเทพฯ – ระยอง ระยะทาง 193.5 กม.  
อยูระหวาง คค. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานวเิคราะห
โครงการตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 
ภาคเอกชน  
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
ดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงานอยางตอเน่ือง โดย 
ในป ๒๕๕๙ มีการใชพลังงานไฟฟาลดนอยลง รอยละ ๗.๙๓ 
เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๙ 

1.5.2 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒนาสา ธ า รณู ป โ ภ ค
พ้ืนฐานท่ีลดการใชพลังงาน
น้ํามันอยางเปนรูปธรรม 
เชน โครงการสงเสริมการ
ประชุมทางไกลผานระบบ
อินเทอร เน็ตความเร็วสู ง 
และโครงการสนับสนุนการ
จัดการระบบจราจรโดยใช
ระบบการจราจรและขนสง
อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Intelligent 

กระทรวงคมนาคม  
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
1. การประชุมทางไกลผานระบบผานระบบอิเลคโทรนิกส 
(VDO Conference) 
   สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไดดําเนินการจัดสรางหอง
ประชุมที่เปนระบบอิเล็คโทรนิกส   ชื่อวา "หองราชดําเนิน" 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประชุมทางไกลผานระบบ
อิเล็คโทรนิกสแทนการประชุมในรูปแบบปกติของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน น้ํามัน และทรัพยากรตาง ๆ ของ
ภาครัฐ ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแตดําเนินการสรางหองราช

- - 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

Transport System: ITS) 
เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
วท 

 คค 

ดําเนินเสร็จ ไดมีการดําเนินการใชหองเพ่ือประชุมทางไกลผาน
ระบบผานระบบ  อิเลคโทรนิกส (VDO Conference) อยาง
ตอเนื่อง 
2. โครงการลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงของหมวดยานพาหนะของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมโดยดําเนินกิจกรรมดังตอไปน้ี 
    2.1 โดยการเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเบนซิน เปนการใชกาซ 
NGV 
    2.2. ในการว่ิงรถแตละคร้ังจะวิ่งไมเกิน 120 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงแลวจะใชกาซ NGV เพ่ือไมใหเปนการใชนํ้ามันเชือ้เพลิง 
     2.3 มีการบริหารจัดการใหผูขอใชรถที่ใชเสนทางเดียวกัน
ไปดวยกัน 
     2.4 จัดรถยนตสวนกลางรับสง ผูเดินทางไปอบรม สัมมนา
ไปพรอมกัน เพื่อชวยลดปริมาณการใชรถยนตสงผลให
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 
3. โครงการประหยัดไฟของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
และสํานักงานรัฐมนตรี น้ัน ไดดําเนินกิจกรรมใหมีการแขงขัน
การลดใชไฟ สํานัก หรือ กองใดในสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม และสํานักงานรัฐมนตรี สามารถลดการใชไฟไดมาก
ที่สุดจะเปนผูชนะและไดรับการยกยอง เพื่อใหเกิดการรวมมือ
กับการประหยัดการใชไฟ 

ระยะปานกลาง 
1.5.3 ส นั บ ส นุ น
การศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ก อ ส ร า ง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่

กระทรวงมหาดไทย  
การประปาสวนภูมิภาค 
กปภ. มีโครงการที่สอดคลองกับแผนงานที่ 1.5 การพัฒนา
มาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนี ้

 
 
- 

 
 
-โครงการ Water Safety Plan ตองมีการสงเสริม
ใหพนักงานเขาใจและนําไปปฏิบัติงานไดอยาง
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน 
ที่ อยู อาศัยและอาคารสี
เ ขี ย ว  ( Green Building) 
ร ะ บ บ ข น ส ง ม ว ล ช น 
สาธารณูปโภค ดานพลังงาน 
น้ํา การจัดการของเสีย และ
การสุขาภิบาลอื่นๆ ที่เอื้อ
ตอการใชทรัพยากรอยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ 
มีพฤติกรรมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
มท 
คค 
ทส 
วช. 

 นร (สกว.) 

1. การจัดการตะกอนการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ได
ตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการนํ้าประปาที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตอสุขภาพของประชาชน จึงไดมีการ
จัดทําแผนการจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตนํ้าประปา ตั้งแตการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเปนไปตามมาตรฐานนํ้าดิบที่ กปภ. กําหนดการ
จัดการระบบผลิตน้ําประปาตองมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ลดหรือกําจัด สิ่งปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเปนไป
ตามมาตรฐานนํ้าประปาของ กปภ. ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกับ
อ ง ค ก า ร อ น า มั ย โ ล ก  ห รื อ  WHO (World Health 
Organization) และการจัดการตะกอนที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตไมใหสงผลกระทบตอชุมชน สําหรับ กปภ.สาขาทั่วไป ใน
สถานีผลิตน้ําจะทําออกแบบสระพักตะกอนไวรองรับตะกอนที่
จะเกิดจากระบบการผลิตใหเพียงพอสําหรับการจัดการตะกอน
ในแตละป  
     ท้ังนี้ระบบผลิตของ กปภ. สวนใหญใชระบบผลิตน้ําประปา
แบบ Conventional ซึ่งมีกระบวนการหลักในการกําจัดความ
สกปรกทางกายภาพ 2 กระบวนการ คือ การตกตะกอน และ
การกรอง ผลผลิตที่ไดคือ น้ําสะอาด และของเสียในรูปตะกอน
ดินซึ่งจะถูกรวบรวมจากแตละแหลงกําเนิดไปยังสระพัก
ตะกอน  
     อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ กปภ. นําเทคโนโลยีทางดาน 
การจัดการตะกอนคือ การใชเครื่องรีดตะกอนแบบสายพาน 
รีดน้ํา (Belt filter press) ขอดีของวิธีการน้ี คือ ทําใหได
ตะกอนที่แหงมาก อาจจะไดของแข็งแหงสูงถึงรอยละ 20-35 

จริงจังในกระบวนการจัดการความเสี่ยงอยางเปน
ระบบ โดยการบงชี้  วิเคราะห สาเหตุและการ
จัดการความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญท่ีทําให
คุณภาพนํ้าไมปลอดภัยตอสุขภาพ ควบคูกับการ
ติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ํา  ตั้งแตตนน้ํา (แหลง
น้ํา) จนถึงปลายน้ํา (ผูใชนํ้า) ตามข้ันตอนดังน้ี  
- การบงชี้ความเสี่ยง (อันตราย-hazard) และ

เหตุการณอันตราย-hazardous event) และ
หาสาเหตุ 

- กําหนดมาตรการควบคุม 
- การติดตามตรวจสอบ 
- การปรับปรุงพัฒนาโดยปฏิบัติงานไดจริงอยาง

สมเหตุสมผล สอดคลองกันในแตละข้ันตอน
และปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก       

      เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการผลิตนํ้าประปาที่มี     
     คุณภาพอยางตอเนื่อง  
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ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และใชพื้นที่นอย สวนขอเสียคือ เปนระบบท่ีมีราคาแพง 
สิ้นเปลืองสารเคมีและตองใชผู เชี่ยวชาญในการควบคุม 
การทํางานของเคร่ืองรีดตะกอน ระบบนี้จึงเหมาะสําหรับระบบ
ผลิตนํ้าที่มีอัตราการผลิตสูงหรือการประปาสวนภูมิภาคที่เปน
ชั้นพิเศษ ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการตะกอนดวยวิธี
ดังกลาว (ทั้งคาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินการ 
และความเชี่ยวชาญของพนักงาน ผูควบคุมเครื่อง) หรือ กปภ. 
สาขาที่มีพื้นที่คอนขางจํากัด ไมสามารถขุดสระพักตะกอนได 
แตมีพื้นที่เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องรีดตะกอน 
2. การบริหารจัดการน้ําลดนํ้าสูญเสียอยางเปนระบบ กปภ. ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า ดวยการลด
และควบคุมนํ้าสูญเสีย ซึ่งเปนน้ําในระบบจายน้ําประปาที่ตอง
สูญเสียไปโดยไมเกิดประโยชน   การลดและควบคุมน้ําสูญเสีย
ในระบบจายนํ้าประปาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีชวยใหการใชนํ้า
มีความคุมคาและเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานระบบจายนํ้าประปา ทั้งนี้ กปภ.มี 3 แผนงาน
รองรับใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ใหบริการ คือ 
    2.1 แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ การบริหาร
และจัดการนํ้าสูญเสียเชิงกายภาพตองมีองคประกอบ 4 ดาน 
คือ การบริหารจัดการแรงดันในพื้นที่ การควบคุมน้ําสูญเสีย
อยางจริงจัง การบริหารจัดการทรัพยสิน การซอมทออยาง
รวดเร็วและไดมาตรฐาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว ตองมีงบประมาณ
รองรับเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 
    2.2 แผนงานการจัดการนํ้าสูญเสียเชิงพาณิชย (มาตรวัด
น้ํา) เพื่อใหลูกคาเชื่อถือ การอานมาตร และจัดเก็บรายไดคา
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น้ําสอดคลองกับปริมาณการใชน้ํ าจริง และมีมาตรฐาน 
การบริหารจัดการมาตรวัดน้ําใหเปนระบบ กปภ. จึงมีแนวทาง
ดําเนินงาน คือ เปลี่ยนมาตรวัดน้ําที่มีอายุมากกวา 10 ป 
บํารุงรักษา ลางมาตร กําหนด 5 ป จัดหาชุดทดสอบมาตร
ภาคสนาม ชุดทดสอบวิเคราะหอัตราการใชน้ํา เพื่อแกปญหา
การใชมาตรขนาดใหญเกินไป พรอมทั้ง ปรับปรุงการติดตั้ง
มาตรวัดนํ้า และมาตรวัดน้ําหลัก (Master Meter) ใหได
มาตรฐาน 
    2.3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จั ดการน้ํ าสู ญเสี ย  โดยพัฒนา Web Application และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบบริหารจัดการนํ้า
สูญเสียแบบรวมศูนย มีแนวทางที่ชัดเจน เปนไปอยางมีระบบ
และมีทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ สามารถควบคุมใหอัตรา
น้ําสูญเสียอยูในระดับที่ตองการไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน          
3. โครงการ Water Safety Plan หรือโครงการจัดการน้ํา
สะอาด เปนโครงการที่สรางความมั่นใจกับประชาชนในการ
อุปโภค บริโภค น้ําประปา และมั่นใจไดวามีกระบวนการผลิต
น้ําประปาที่ดี โดยกําหนดแผนการควบคุมครอบคลุมระบบ
ตางๆท่ีเก่ียวกับการผลิตน้ําประปา ตั้งแตการจัดการแหลงนํ้า 
ใหมีการปนเปอนนอยที่สุด ระบบผลิตตองสามารถลดหรือ
กําจัดสิ่งปนเปอนไดอยางมีประสิทธภิาพ และมีการปองกันการ
ปนเปอนซ้ําในระบบสูบสงและสูบจายนํ้าใหกับประชาชน 
เพ่ือใหไดน้ําประปาที่สะอาดสงถึงผูบริโภค  โครงการ Water 
Safety Plan มีขั้นตอนในการดําเนินการ ในแตละปดังนี ้
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- การจัดตั้งทีมงานกํากับดูแลโครงการ Water Safety Plan 
ของ กปภ. ในแตละระดับ ประกอบดวย การกํากับดูแลระดับ
องคกร ระดับ กปภ. เขต และ กปภ. สาขา 
- การสํารวจวินิจฉัยระบบประปา โดยดําเนินการตรวจสอบ
สภาพ และปญหาที่แทจริงในดานตางๆของระบบประปา 
- การคนหาปญหาและสาเหตุที่ ทําใหเกิดปญหาและการ
ประเมินความเสี่ยง 
- การตรวจสอบ ตรวจประเมินมาตรการควบคุม และจัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง 
- การปรับปรุงพัฒนา การกําหนดแผนการปรับปรุงและแผน
บํารุงรักษา 
- กําหนดวธีิการควบคุมและติดตามผล 
- การตรวจสอบประสิทธิผลของการดําเนินการโครงการ Water 
Safety Plan 
- การจัดเตรียมขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยกําหนดเปน
กรอบทั้งระยะเวลาดําเนินการ และการกําหนดตัวบุคคล
รับผิดชอบในภารกิจตางๆ รวมถึงการติดตอสื่อสาร ทั้งในชวง
ภาวะปกติและในชวงฉุกเฉิน 
- การกําหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาและแผนการสนับสนุน  
- การทบทวนแผนการดําเนินงาน 
- การปรับปรุงแผนงาน Water Safety Plan โดยการทบทวน
แผนงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยขจัด
ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการทํางานใหลดนอยลงหรือหมดไป 
 
การประปานครหลวง 



  

ผ1-๒๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. โครงการศึกษาแนวทางการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ของศนูยผลิตและสงน้ํา 
วัตถุประสงค   
- เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมและเปนไปไดในการลดการใช
พลังงาน (Reduce) และ/หรือการหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช
ใหม (Reuse and Recycle) 
- เพ่ือมีแผนการดําเนินการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
การประปานครหลวง (กปน.) โดยสายงานผลิตและสงน้ํา
ทําการศึกษาแนวทางการใชพลังงานไฟฟาในระบบผลิตและ
จายนํ้าของโรงงานผลิตน้ําบางเขนอยางมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
- ลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางของโคม  High-Bay ที่โรงสูบ
น้ําดิบ 1 และ 2 
- ปรับเปลี่ยนชนิดของน้ํายาสําหรับเครื่องปรับอากาศ 
- เลือกใชเครื่องสูบน้ํา ใหเหมาะสมกับแรงดันที่โรงสูบสงนํ้า 3 
เพ่ือประหยัดพลังงาน 
 - เปลี่ยนระบบควบคุมเคร่ืองสูบน้ํา เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟาท่ีโรงสูบจายน้ํา 2 (เครื่องสูบนํ้าหมายเลข 3) 
- ติดตั้งการลักน้ําที่บอกรองนํ้า เพื่อนํานํ้าที่ตกคางจาก
กระบวนการกรองนํ้า นํากลับมาใชใหม 
2. โครงการบริหารจัดการการใชนํ้าอยางรูคุณคา (Demand 
Side Management) 
ผลการดําเนินงาน 



  

ผ1-๒๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     กปน. ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชนํ้า
อยางรูคุณคา (Demand Side Management : DSM) มาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการปลูกจิตสํานึกและใหความรู กับประชาชน 
เยาวชน และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ใหหันมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชน้ํา และเพื่อเปนการสรางมาตรฐานอุปกรณ
ประหยัดนํ้าใหเปนที่รูจักของประชาชนมากขึ้น กปน. ได
ดํ าเ นินการจั ดทํ าคู มื อพร อมฉลากประหยัด นํ้ า หรื อ 
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑประหยัดนํ้า โดยไดยื่นขอจด
ทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2558 ดวยการกําหนดประสิทธิภาพอุปกรณ
ประหยัดนํ้า 3 ระดับ คือ เบอร 3 เบอร 4 และเบอร 5 ซึ่ง 
กปน. ไดรับการรับรองมาตรฐานการแบงระดับประสิทธิภาพ
ของกอกนํ้าอางลางหนา-อางลางมือประหยัดนํ้า แลวเมื่อวันที่ 
5 ส.ค. 2559 โดยข้ันตอนตอไป กปน. จะประชาสัมพันธ เชิญ
ชวนผูประกอบการผลิตอุปกรณประหยัดนํ้ามาใชฉลากแสดง
ประสิทธิภาพฯ เพ่ือเปนทางเลือกใหกับประชาชนในการ
เลือกใชอุปกรณประหยัดน้ําที่ไดมาตรฐานรับรองโดย กปน. 
ตอไป 
3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE) 
ผลการดําเนินงาน 
     กปน. ใหความสําคัญอยางยิ่ งตอความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน และตอชุมชนที่จะไดรับผลกระทบ 
โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ กปน. (สคปอ.) 



  

ผ1-๒๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (คปอ.) และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (จป.)  ที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายกํากับดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเก่ียวกับมาตรฐานดานสุขภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมทุก
ชนิด อาทิ ดานแสงสวาง เสียง ฝุน ภายในและภายนอก
สํานักงาน สถานประกอบการและโรงงานที่จะมีผลกระทบตอ
พนักงาน ชุมชน การปองกันอุบัติภัยอันตรายทุกชนิด การ
ฝกซอมดับเพลิง การปองกันการระบาดของโรค การปรับภูมิ
ทัศน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําป
ใหแกพนักงาน 
     นอกจากนี้ไดนําระบบการวเิคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่
ตองควบคมุในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical 
Control Point : HACCP) มาใช เปนระบบการจัดการเพ่ือ
ความปลอดภัยของอาหาร ใชควบคุมจุดวกิฤตที่ตองควบคุมใน
การผลิต ซึ่งระบบดังกลาวผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถนําไปปฏิบัติไดตลอดวงจรของหวงโซอาหาร ตั้งแต
ผูผลิตเบ้ืองตนจนถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย เพื่อสรางความมั่นใจ
ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ โรงงานผลิตนํ้าสามเสนเคย
ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพ HACCP จากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ISO ซึ่งออกให ณ วนัที่ ๑๐ ต.ค. ๕๑ มีผลถึงวันที่ ๙ 
ต.ค. ๕๔ และยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวงฉบับ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดานธรรมาภิบาล ไดกําหนดให
ดําเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE) โดยในปงบประมาณ 



  

ผ1-๒๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒๕๕๕ ไดจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE) ข้ึน และมีการดําเนินการ
อยางตอเ น่ือง ทั้ งนี้  กปน. ได เข าร วมโครงการสถาน
ประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนวยงานที่ได รับ
มอบประกาศเกียรติ คุณ คือ โรงงานผลิตน้ํ าบางเขน 
โรงงานผลิตนํ้าสามเสน โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์และธนบุรี 
สํานักงานประปาสาขาพญาไท สํานักงานประปาสาขา 
ทุงมหาเมฆ และสํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย 
     นอกจากนี้ กปน. ยังไดรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการดานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 สําหรับขอบขาย 
“การผลิตน้ําประปา” ของโรงงานผลิตนํ้าบางเขน ซึ่งเปน ISO 
เวอรชันล าสุด จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ซึ่งโรงงานผลิตนํ้าบางเขนไดรับ 
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตั้งแตป 2543 
และพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของ กปน. ในการพัฒนาระบบ 
การจัดการ โดยมุงเนนใหความสําคัญกับผูใชนํ้าและผูมีสวนได
ส วนเสี ย รวมถึงพิจารณาบริบทขององคกรใหทั นกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ครอบคลุมถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจสงผลตอองคกรทั้งในปจจุบันและ
อนาคตใหมากยิ่งข้ึน 
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme : LESS) 



  

ผ1-๒๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงาน 
     กปน. โดยคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ฝาย
โรงงานผลิตนํ้าบางเขนและฝายโรงงานผลิตน้ําสามเสน เขารวม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก มีผลการ
ดําเนินงานสรุปได ดงันี้  
- เปลี่ยนอุปกรณไฟฟาแสงสวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 
235.1 ตันคารบอนไดออกไซด  
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณกองควบคุมระบบกําจัดตะกอนและ
ถนนหมายเลข 1 โรงงานผลิตน้ําบางเขน ลดปริมาณกาซเรือน
กระจกได 208.9 ตันคารบอนไดออกไซด  
- เปลี่ยนอุปกรณไฟฟาแสงสวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงงานผลิตนํ้าสามเสน ลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 27.1 
ตันคารบอนไดออกไซด  
- เปลี่ยนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย ทดแทนโคมไฟแสงจันทร 
ลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 2.2 ตันคารบอนไดออกไซด 
5. มาตรการเปลี่ยนหลอดเปนชนิดประหยัดพลังงาน LED 
ผลการดําเนินงาน 
     ในปงบประมาณ 2558 กปน. ไดมีการเปลี่ยนหลอดไฟมา
เปนหลอดแบบ LED ภายในอาคารอเนกประสงค จํานวน 521 
หลอด และอาคารสํานักงานใหญ จํานวน 5,697 หลอด 
สามารถประหยัดคาไฟฟาในสวนแสงสวางที่มีการเปดใชงาน 
วันละ 8 ชั่วโมง จากเดือนละประมาณ 140,000 บาท เหลือ
เพียงเดือนละ 55,000 บาท หรือคิดเปนอัตราลดเทากับ 
60% 



  

ผ1-๒๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สสภ.1  
ดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน โดยปลูก
ตนไมโดยรอบอาคาร มีการออกแบบอาคารใหเปดรับแสง
ธรรมชาต ิ
 
 
สสภ.5  
- ดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว โดยมีคําขวญัคือ “สามัคคี
คือพลัง  คิดสรางสรรค สรางสํานักงานสีเขียว”  มีกิจกรรม
ที่ตองดําเนินการทั้งหมด 7  หมวด  คือ  
1. การบริหารจัดการองคกร   
2. การดํานินงาน Green office   
3. การใชพลังงานและทรัพยากร   
4. การจัดการของเสีย   
5. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน   
6. การจัดวัสดุอุปกรณและการจัดจางในสํานักงาน  
7. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง   
 
สสภ.5  
ไดรับรางวัลชนะเลิศประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
ระดับทอง(ดีเยี่ยม) มีคะแนนประเมินอยูที่รอยละ 90 ข้ึนไป 



  

ผ1-๒๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สสภ.7  
ดําเนินการ Green Office และไดรับรางวัลสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 
 
สสภ.9 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. ศึกษาการทําไบโอแกสจากของเสียในครัวเรือน (เศษอาหาร, 
มูลสัตว)  
2. การบําบัดน้ําเสียจากอาคารดวยระบบบึงประดิษฐขนาดเล็ก 
สสภ.๑๐  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการโครงการสํานักงาน
สีเขียว (Green Office)  และปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน 
 
สสภ.11  
สมัครเขารวมโครงการ Green office .ซึ่งไดมีการกําหนด
มาตรการในการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้นภายในสํานักงานใหมี
การลด และคัดแยกนํากลับมาใชประโนชน การกําหนด
มาตรการในการลดการใชทรัพยากร (การใชกระดาษ 2 หนา) 
มาตรการในการประหยัดพลังาน การจัดการนํ้าเสีย ทั้งน้ี สสภ.
11 ไดรับการตรวจประเมินใหไดรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม 
(ทอง) 
 
สสภ.1๔  



  

ผ1-๒๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน โดยปลูกตนไมโดยรอบอาคาร 
นําเศษอาหารไปหมักทําปุย  
- ดําเนินการ Green Office และโครงการ PES 
 
ทสจ.กําแพงเพชร 
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน โดยปลูกตนไมโดยรอบอาคาร 
  
ทสจ.พิจิตร 
เขารวมโครงการสํานักงานสีเขียวและผานการประเมินไดรับ
รางวัลสํานักงานสีเขียงระดับเหรียญทอง จากกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ประจําป 2559 
 
ทสจ.ชัยนาท 
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน โดยปลูกตนไมโดยรอบอาคาร
สํานักงานฯ 
 
ทสจ.ปราจีนบุร ี
- สนับสนุนดานขอมูลและสถานการณเก่ียวกับปริมาณขยะ 
รวมถึงปญหาและอุปสรรค ใหกับอปท. และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
สมัครเขารวมโครงการ Green office ซึ่งไดมีการกําหนด
มาตรการภายในสํานักงานใหมีการลด และคัดแยกนํากลับมา



  

ผ1-๒๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ใชประโยชน การกําหนดมาตรการในการลดการใชทรัพยากร 
(การใชกระดาษ 2 หนา) มาตรการในการประหยัดพลังาน 
ไดรับการตรวจประเมินใหไดรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม (ทอง) 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. โครงการการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา
ชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํารอบเทือกเขาหลวง 
 

จากผลการศึกษาพบวา 50 พื้นที่รอบเทือกเขา
หลวงสามารถกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กไดจากการ
พิจารณาปจจัย 5 ดานไดแก 1) ดานศักยภาพพลังงาน 2)
ดานเศรษฐศาสตร 3) ดานสิ่งแวดลอม 4) ดานกฏหมาย 
และ 5) ดานสังคม มีกําลังการผลิตรวมตั้งแต 40 – 850 
kW รวม 9,470 kW ขนาดพื้นที่ รับน้ํ าตั้ งแต  3.07-
108.42 ตร.กม. มีศักยนํ้าตั้งแต 18.35 – 271.31 ม. ใช
เงินลงทุนตั้งแต 4.15 – 44.26 ลานบาท ใชเงินลงทุนรวม 
866.58 ลานบาท สามารถผลิตไฟฟาได 70.14 ลาน
หนวย/ป ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ท่ีอายุโครงการ 
25 ป อัตราดอกเบ้ีย 6% พบวา มูลคาสุทธิปจจุบัน (NPV) 
ตั้งแต 9.49 -137.78 ลานบาท รวมมูลคาสุทธิปจจุบัน 
2,206.09 ลานบาท คาผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) ตั้งแต 
1.735-4.717 คาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ตั้งแต 
13.88-45.08 โดยมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูในชวง 3-



  

ผ1-๒๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

10 ป ถือวาเปนโครงการที่มีความคุมคาตอการลงทุนเปน
อยางยิ่ง นอกจากนั้น ยังชวยลดมูลคาการนําเขาพลังงาน 
139.97 ลานบาท/ป ชวยลดการเผานํ้ามันดิบ 5,978 
ตัน/ป และชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
18,311 ตัน/ป การใชโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน เปนเครื่องมือ
ในการฟนฟูปาตนน้ํา จะชวยบรรเทาปญหาอุทกภัย และ
ปญหาภัยแลงไดอยางมีนัยสําคัญ 

ผลการจัดลําดับพื้นท่ี พบวา ชุมชนรอนพิบูลย เปน
พื้ นที่  ที่ มี ศั กยภาพพลั ง งานสู ง  คุ มค าต อการลงทุน    
เหมาะสมทางดานสิง่แวดลอม ไมขัดตอกฎหมาย และชุมชน
ใหความรวมมือเปนอยางดี จึงได รับการคัดเลือกเปน
โรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนตนแบบ คณะวิจัยไดทําการสํารวจ 
ศึกษา และออกแบบรายละเอียด พบวามูลคาในการลงทุน 
22.23 ลานบาท ที่อายุโครงการ 25 ป อัตราดอกเบ้ีย 6% 
ไดมูลคาสุทธิปจจุบัน 60.87 ลานบาท คาผลตอบแทนตอ
ตนทุน 3.24 คาอัตราผลตอบแทนภายใน 29.19% และ
ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 9 เดือน เปนโครงการท่ีควรลงทุน
เปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีการสรางเครือขายไฟฟาพลังน้ําชุมชน
เทือกเขาหลวง ดวยกระบวนการสรางความรูความเขาใจให
ตระหนักถึงปญหาดานทรัพยากร ปญหาดานพลังงาน และ
การพ่ึงพาตนเอง พบวาทุกภาคสวนใหความรวมมือเปน
อยางดี โดยเฉพาะกลุมนักอนุรักษ ประชาชน และเจาหนาที่
ปาไม เห็นดวยกับ  การเรงรัดใหดําเนินโครงการไฟฟาพลัง
น้ําในพื้นที่ลุมน้ํารอบเทือกเขาหลวง 



  

ผ1-๒๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. โครงการแบบจําลองเพื่อประเมินผลกระทบและ
มาตรการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากพ้ืนที่การ
เตรียมถานหิน 
3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 1 โครงการ (พวอ.) 

1) ชุดชองแสงและอุปกรณกันแดดสําหรับหลังคาท่ีมี
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ

การใชอุปกรณกันแดดภายนอกน้ันเปนอีกหนึ่งวิธีที่
เหมาะสมกับประเทศไทย ขอดีของระบบการกันแดด
ภายนอกนั้นคือ ชวยปองกันรังสีอาทิตยกอนตกกระทบ
พื้นผิวเปลือกอาคารเปนการชวยลดการถายเทความรอนที่
เขาสูภายในอาคารได การใชวัสดุหรืออุปกรณกันแดดเพื่อ
ชวยลดปญหาดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
เน่ืองจากวัสดุหรืออุปกรณกันแดดในปจจุบันซึ่งมักจะมี
ลักษณะเปนแผนหรือเปนเกล็ดตามแนวยาวมาประกอบกัน
ทั้งแบบติดตายและแบบที่มีอุปกรณในการควบคุม ทิศทาง
ยังคงมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพ ราคา ความสะดวกในการ
ใชงานและการบดบังทัศนียภาพเปนอยางมาก และจาก
การศึกษาคนควาในปจจุบันยังไมคนพบรูปแบบของอุปกรณ
กันแดดที่สามารถปองกันรังสีตรงไดตลอดทั้งปและมีการ
ระบายอากาศ โดยวิธีทางธรรมชาติ (Natural Ventilation) 
ที่สามารถนําไปใชไดในทุกประเภทอาคาร มีเพียงรูปแบบที่
ใชระบบเซนเซอรตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตยเพ่ือการบังเงา (Solar Heliostat) ซึ่งเปนรูปแบบที่
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตองพึ่งพาพลังงาน (Active Design) 
และมีคาใชจายสูง การพัฒนาชุดชองแสงและอุปกรณกัน



  

ผ1-๒๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แดดจากดานบนชนิดติดตายที่มีการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติและสอดคลองกับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย
ในโครงการวิจัยนี้ จะสามารถแกปญหาดังกลาวและเปน
นวัตกรรมอาคารเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีราคา
ประหยัด มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของประเทศได 

สถานะปจจุบันของโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
4. สนับสนุนทุนวจิัยระดับปริญญาโท 2 โครงการ ดังน้ี 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกติดผนังดวยวัสดุและ
กรรมวิธีผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปนการนําของเสียประเภทแกวมาใชเปนตัวเติมใน
การผลิตกระเบื้องเซรามิกสามารถชวยลดการขยายตัวของ
เนื้อดินเม่ือเผาที่อุณหภูมิ 900 และ 1,000 0C และชวย
ลดการหดตัวเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1,100 และ 1,200 0C ทํา
ใหไดขนาดใกลเคียงความตองการและการเติมเศษแกวใน
ปริมาณที่เหมาะสมชวยทําใหชิ้นงานทนทานตอการหักไดดี
รวมทั้งการเติมเศษแกวทุกอัตราสวนสามารถชวยลดคาการ
ดูดซึมน้ําไดและนอกจากนี้ชิ้นงานที่ไดยังมีความทนทานตอ
สารเคมีไม ถูกกัดกรอนโดยชิ้นงานที่มี อัตราสวนผสม          
ที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษานี้คือกระเบ้ืองที่ผสมเศษแกวสี
ชา 10% (w/w) ผานการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C ซึ่งมีคา
การดูดซึมน้ําที่ 8.76 % และคาความทนทานตอการหัก 
94.32 Kgf/cm2 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 



  

ผ1-๒๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไดนําไปใชประโยชนในดานพาณิชยควรพิจารณา
รวมกับความเปนไปไดสําหรับความตองการของผูบริโภค ซึ่ง
อาจจะมีความแตกตางกันในแตละทองถิ่น หรือในแตละ
ประเทศ สวนในดานวิชาการ อาจมีการนําไปใชประโยชน
โดยการพัฒนาไปสูกระเบ้ืองที่มีการเคลือบ เพื่อเปนการเพิ่ม
คุณลักษณะใหแกกระเบื้อง รวมถึงการนําไปใชผสม
สวนประกอบอ่ืนๆ เพื่อใหไดชิ้นงานกระเบ้ืองที่มีความ
นาสนใจตอไป 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑแผนปูพ้ืนสําหรับปูภายในและ
ภายนอกอาคารดวยวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สามารถนําผลวิจัยที่ ได  การนําเถาแกลบและ       
เถาลอยลิกไนตมาเปนสวนผสมในการผลิตกระเบ้ืองเซรามิค
ไปพัฒนาตอยอดในเชิงอุตสาหกรรมตอไป 

สถานะปจจุบันของโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
แผนงานท่ี 1.6  การจัดการพลังงานหมุนเวียนอยางย่ังยืน 
ระยะเรงดวน 
1.6.1 ศึกษาและจัดทํ า
แผนแมบทการเติบโตสีเขียว
รายสาขาของภาคพลังงาน 
เพ่ือเปนเสนทางของไทยใน
การนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน 

กระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 

มีการดําเนินการ ดังนี ้
    กระทรวงพลังงานไดมีการจัดทําแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว ในชวงป 2558 – 2579 (Thailand Integrated 
Energy Blueprint 2015: TIEB 2015) โดยใหมีระยะเวลา
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ใหครอบคลุมมิติดานพลังงาน และหวงโซคุณคา (Value 
Chain) อยางครบถวน และไดใหความสําคัญในเรื่องความ
มั่นคงดานพลังงาน (Security) ดานเศรษฐกิจ (Economy) 

- - 
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และดานสิ่งแวดลอม (Ecology)  โดยจัดทําเปน 5 แผนหลัก 
ไดแก  
   (1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 
2015) มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน  
   (2) แผนอนุรักษพลังงาน (EEP 2015) มีหนวยงาน
รับผิดชอบหลักคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน  
   (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015) มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
   (4) แผนบริหารจัดการนํ้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015) 
มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมธุรกิจพลังงาน และ  
   (5) แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Gas Plan 2015) 
มีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
สรุปสาระสําคัญของ TIEB 2015 ไดดังน้ี 
   - แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 
2015) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอ
กับความตองการใชในประเทศ โดยมุงเนนการกระจาย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติเหลือ
เพียงรอยละ 37 และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน
เปนรอยละ 20 สงผลใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
104,075 พันตันในป พ.ศ. 2579   
   - แผนอนุรักษพลังงาน (EEP 2015) มีเปาหมายการลด
ความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity) รอยละ 30 
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ในป 2579 โดยใชป พ.ศ. 2553 เปนปฐาน คิดเปน
ปริมาณพลังงานที่ลดได 56,142 ktoe สงผลใหเกิดการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 177 ลานตันคารบอนไดออก 
ไซดเทียบเทา 
   - แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015) มีเปาหมายสัดสวนการใชพลังงานทดแทน
รอยละ 30 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2579 โดย
สามารถลดใชเชื้อเพลิงฟอสซิลได 39,388 ktoe คิดเปน
กาซเรือนกระจกที่ลดได 140 ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา 
   - แผนบริหารจัดการนํ้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใชกําหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหสอดคลองกับแนวทางและมาตรการในแผน EEP 
และ AEDP 2015 โดยคาดการณวาประเทศจะมีความ
ตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคขนสง 65,459 ktoe ในป 
2579 
   - แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Gas Plan 2015)  
มีเปาหมายการบริหารจัดการกาซธรรมชาติใหเพียงพอกับ
ความตองการใชในประเทศ โดยไดบูรณาการกับแผน PDP 
EEP และ AEDP 2015 ซึ่งมุงลดการนําเขา LNG ยืดอายุ
แหลงผลิตกาซธรรมชาติ และมีโครงสรางพื้นฐานที่สงเสริม
การแขง ขันในกิจการกาซธรรมชาติ  (โครงขายทอสง 
กาซธรรมชาติ ทาเรือรับ LNG และ Third Party Access) 
โดยคาดการณวาในป พ.ศ. 2579 จะมีความตองการใช
กาซธรรมชาติ 4,344 ลานลูกบาศกฟุต ในป พ.ศ. 2579 



  

ผ1-๒๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.6.2 สงเสริมการผลิต
แ ล ะ ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น
ห มุ น เ วี ย น ใ น ภ า ค 
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการ
ผลิตไฟฟาและการขนสง 
โดยพั ฒนา เ ทค โ น โ ลยี
พลั งงานหมุนเวียน เชน 
พลั ง ง านชี ว ภาพ  และ
พลังงานชีวมวล เปนตน ให
มีศักยภาพในการแขงขันกับ
ราคาเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ส 
ค วบ คู กั บ ก า ร กํ า ห น ด
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพ่ือสรางแรงจูงใจที่เอ้ือตอ
การผลิตและการใชไฟฟา
จ า ก แ ห ล ง พ ลั ง ง า น
หมุนเวียน เชน โครงการ
ตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด และกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน (พพ.) 
อก 

 ทส (อบก.) 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
โครงการลดตนทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทา
นอลเชิงพาณิชย ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน (4 เม.ย.55 
– 3 ธ.ค. 55) มีสถานประกอบการเขารวม ๓ ราย  
   1. บริษัท พี.เอส.ซ ีสตารชโปรดักส จํากัด 
เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน 4 มาตรการ เกิดผล
ประหยัดได 14.6 ลานบาท/ป 
   2. บริษัท ทรัพทิพย จํากัด  
เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน 4 มาตรการ เกิดผล
ประหยัดได 3.78 ลานบาท/ป 
   ๓. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด 
เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน 3 มาตรการ เกิดผล
ประหยัดได 3.47 ลานบาท/ป 
ระยะที่ 1  จํานวน 3 แหง 
 1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด  
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนระยะสั้น 
พบวา  บริษัทสามารถลดภาระค า ใช จ ายการ กํ าจั ด 
Bleaching Earth และขายตอใหบริษัทภายนอก ทั้งนี้จาก
การวิเคราะหผลตอบแทนโครงการพบวา ใหผลตอบแทน 
1.14 ลานบาทตอป หากดําเนินการตอเนื่องในระยะสั้น 3 
ป จะใหผลตอบแทนคิดเปนมูลคาปจจุบัน 2.94 ลานบาท 
    โดยมีแผนระยะยาว ใหนํากรดไขมันอิสระ (FFA) ที่เปน
ผลพลอยไดจากกระบวนการกลั่นกลีเซอรีนใหมีความ
บริสุทธ์ิมากกวารอยละ 80 กลับไปใชเปนวัตถุดิบตั้งตนใน

 
 
1. บางโรงงานนําเทคโนโลยีมาจากตางประเทศ ทําใหมี
ขอจํากัดในการเสนอแนะมาตรการลดตนทุน 
2. เงินทุนที่ใชในการดําเนินการตามมาตรการลดตนทุน 
ผูประกอบการตองเปนผูออกคาใชจายเอง ทําใหมีความลาชา
ในการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. ปรับชื่อโครงการฯ โดยมุงเนนไปที่การลดตนทุน
ดานพลังงานหรือมาตรการประหยัดพลังงานในการ
ผลิตเอทานอล เน่ืองจากผูประกอบการเห็นคําวา 
“ลดตนทุนการผลิตเอทานอล”น้ัน จะเขาใจวาเปน
การเขาไปเก่ียวของในกระบวนการผลิตเอทานอล 
ซึ่งสวนใหญสถานประกอบการแตละแหงจะมี
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของแตละแหง และถือวาเปนขอมูลสําคัญที่ไม
เปดเผยใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งดวยเหตุนี้อาจเปน
เหตุผลหนึ่งที่ทําใหสถานประกอบการไมเขารวม
โครงการในระยะแรก 
 
๒. ระยะเวลา 8 เดือน สําหรับการดําเนินโครงการ
สั้นเกินไป เน่ืองจากกิจกรรมในแตละข้ันตอนของ
โครงการตองใชระยะเวลาพอสมควร เชน การ
อนุมัติเขารวมโครงการฯ ตองรอการพิจารณาและ
อนุมัติจากผูบริหาร อีกทั้งการดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานตางๆ ตองมีการปรับปรุงและติดตั้ง
อุปกรณ ซึ่งอุปกรณบางชนิด ตองรอการสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ จึงไมสามารถดําเนินการมาตรการให
แลวเสร็จทันภายในระยะเวลาของโครงการ ดังน้ัน
ควรเพิ่มระยะเวลาของโครงการ 
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การผลิตไบโอดีเซล ท้ังน้ีจากการวิเคราะหผลตอบแทน
โครงการพบวาจะใหผลตอบแทนประมาณ 3.97 ลานบาท/
ป โดยมีมูลคาปจจุบนัในชวงเวลา 10 ป เทากับ 8 ลานบาท 
 2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนระยะสั้น
พบวาสามารถเพิ่มกําลังผลิตไบโอดีเซลได 3,000 ลิตรตอ
วัน ซึ่งเปนไปตามแผนที่ตั้งไว และสามารถลดคา operating 
Cost ทั้งน้ีจากการวิเคราะหผลตอบแทนโครงการพบวาให
ผลตอบแทน 1.13 ลานบาทตอป หากดําเนินการตอเนื่อง
ในระยะสั้น 3 ป จะใหผลตอบแทนคิดเปนมูลคาปจจุบัน 
2.92 ลานบาท 
      โดยมีแผนระยะยาวคือ เพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน
จากรอยละ 60 (กิโลกรัมละ 2 บาท)เปนมากกวารอยละ 
80 ซึ่งจะทําใหสามารถขายไดในราคากิโลกรัมละ 10 บาท 
นอกจากน้ันกรดไขมันอิสระ (FFA) ที่เปนผลพลอยไดจาก
ปฏิกิริยาการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธ์ิ ยังสามารถนํากลับไป
ใชเปนวตัถุดิบตั้งตนในการผลิตไบโอดีเซลไดใหม 
 3. บริษัท ไทยโอลิโอเคมี จํากัด จากการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนระยะสั้น พบวาบริษัททําการลด
ตนทุนดวยการ ลดคากําจัด Glycerin Residue โดยสง
ใหกับหนวยงานภายนอกทําใหสามารถลดภาระคาใชจายใน
การสงตะกอนเกลือบําบัดได 3.65 ลานบาทตอป หาก
ดําเนินการตอเนื่องระยะสั้น 3 ป จะใหผลตอบแทนคิดเปน
มูลคาปจจุบัน 9.40 ลานบาท (อัตราสวนลด 8%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เงื่อนไขผลประหยัดที่เกิดข้ึนจริง 0.7 ลานบาท/
ป สําหรับบางสถานประกอบการอาจไมสามารถ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นได โดยเฉพาะหากอยูในชวงท่ี
ราคาเอทานอลตกต่ําสถานประกอบการจะไม มี
นโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ หรือดําเนินการ
มาตรการท่ีตองมีคาใชจายที่สูงเกินงบประมาณของ
สถานประกอบการ ดังนั้นจึงไมสามารถดําเนิน
โครงการตอไปได เนื่องจากผลประหยัดที่เกิดขึ้นไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  
 
๔. ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ โดยเนนเปนศูนย
รวมองคความรูที่ เก่ียวกับการผลิต เอทานอล 
รวมถึงมีการฝกอบรมใหแกสถานประกอบการที่เขา
รวมโครงการ นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนดาน
เงินลงทุนในการดําเนินมาตรการตางๆ เชน เงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา หรือมาตรการทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อ
เปนการชวยเหลือสถานประกอบการใหสามารถ
ดําเนินมาตรการการประหยัดพลังงานที่มีเงินลงทุน
สูงใหบรรลุวัตถุประสงคได 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    โดยมีแผนระยะยาวคือ การลดตนทุนดวยการลด
คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดข้ึนจากระบบผลิตไบโอ
ดีเซล โดยอาศัยการเติมสารเคมีลงไปทําปฏิกิริยาทําใหเกิด
กลุมตะกอนตกลงมา เมื่อผานระบบบําบัดจะสามารถลดคา 
COD ของนํ้าเสียเหลือนอยกวา 300 มิลลิกรัมตอลิตร 
ส ง ผล ให ส ามารถส ง เ ข า ร ะบบบํ า บัดของก ารนิ คม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได โดยไมตองเสียคาใชจาย
เพิ่มเติมผลตอบแทนประมาณ 4.80 ลานบาทตอป โดยมี
มูลคาปจจุบันในชวงระยะเวลา 10 ป เทากับ 24.27 ลาน
บาท (อัตราสวนลด 8%) 
ระยะที่ 2 จํานวน 3 แหง คือ 
1. บริษัท นิวไบโอดีเซล จํากัด 
มาตรการระยะสั้นไดวิเคราะหหาแนวทางการใช Waste Oil 
ที่เกิดจากการแยกชั้นในข้ันตอนการบําบัดน้ําเสีย นําไปผสม
ในปริมาณ 1 % ของวัตถุดิบทั้งหมด เพื่อลดภาระคาใชจาย
ดานวัตถุดิบ และไบโอดีเซลที่ไดมีคุณภาพผานมาตรฐานของ
กรมธรุกิจพลังงานทางคณะทํางานไดหารือรวมกับบริษัท นิว
ไบโอดีเซล จํากัด เพื่อหามาตรการการลดตนทุนการผลิต
ระยะยาวโดยการออกแบบระบบที่สามารถนํา Waste Oil 
ที่ตกคางดังกลาวกลับเขาสูกระบวนการผลิต จึงไดนํา
ตัวอยางนํ้าเสียกลับไปทําการทดลองเพื่อหาปริมาณ Waste 
Oil ที่ตกคางจากกระบวนการ Washing รวมไปถึงหา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการออกแบบระบบ ซึ่ งไดทําการ
ออกแบบระบบที่สามารถนํา Waste Oil ที่ตกคางดังกลาว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กลับเขาสูกระบวนการผลิต โดยการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
ตอจากขั้นตอนการลางไบโอดีเซลที่มีอยูเดิมดังนี ้
• Static Mixer ความยาว 3.0 เมตร เพื่อผสมนํ้าเสียที่ออก
จากระบบกับ H2SO4 
• Setting Tank เพ่ือใชแยก Waste Oil ออกจากน้ําเสีย 
• ถังเก็บ Raw Material ความจุ 800 ลิตร และ Steam 
Line 
     ซึ่งในการประเมินความคุมคาในการลงทุน จะมีตนทุน
ในการดําเนินการ คือ คาอุปกรณ คาติดตั้งอุปกรณ และคา
บํารุงรักษา สําหรับผลประโยชนโครงการจะพิจารณาจาก
การลดภาระคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบ และการลดภาระ
คาใชจายในการซื้อน้ําดิบ ซึ่งพบวาจะใหผลตอบแทน
ประมาณ 4.30 ลานบาท ในชวงปแรก เนื่องจากมีตนทุน
การติดตั้งอุปกรณ หลังจากนั้นจะใหผลตอบแทนประมาณ 
4.36 ลานบาทตอป ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป โดยมีมูลคา
ปจจุบันในชวงระยะเวลา 10 ป เทากับ 29.22 ลานบาท 
(อัตราสวนลด 8%) 
2. บริษัท บี กริม กรีน พาวเวอร จํากัด 
จากการท่ีคณะทํางานไดเขาสํารวจ โรงงานผลิตไบโอดีเซล
ของบริษัท บี.กริม กรีน เพาเวอร จํากัดและไดหารือรวมกับ
ตัวแทนบริษัท บี กริม กรีน เพาเวอร จํากัด เก่ียวกับการ
ปรับปรุงถังปฏิกรณเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
คณะทํางานจึงขอเสนอแนวทางการปรับอุปกรณติดตั้งทั้ง
ภายใน และภายนอกปฏิกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   ในการประเมินความคุมคาในการลงทุน จะมีตนทุนในการ
ดําเนินการ คือ คาติดตั้งอุปกรณคาซอมบํารุง สําหรับ
ผลประโยชนโครงการจะพิจารณาจากการลดภาระคาใชจาย
ในการซอมบํารุง การลดคาใชจายดานไฟฟารวมไปถึง Yield 
ของไบโอดีเซลที่เพิ่มข้ึน ซึ่งพบวาจะใหผลตอบแทนประมาณ 
3.5 ลานบาทตอป โดยมีมูลคาปจจุบันในชวงระยะเวลา 10 
ป เทากับ 23.79 ลานบาท (อัตราสวนลด 8 %) 
3. บริษัท โอลีโอเคมี จํากัด 
การลด COD ของน้ําเสียที่เกิดจากระบบผลิตไบโอดีเซล 
รวมถึงการลดการสูญเสียของเชื้อจุลินทรียในระบบบําบัดนํ้า
เ สี ย โดยการติ ดตั้ ง  Centrifuge ซึ่ ง ก ารการ เ ลื อ กใ ช  
Centrifuge ที่ เ ห ม า ะส ม จํ า เ ป นต อ ง มี ก า รศึ ก ษ าถึ ง
ความสัมพันธของเวลา ความเร็วรอบ ที่มีผลตอการ active 
ของเชื้อจุลินทรีย ในการประเมินความคุมคาในการลงทุน 
จะมีตนทุนในการดาเนินการ ดังนี ้
1) คาอุปกรณ Centrifuge 5,000,000 บาท 
2) คาติดตั้งอุปกรณ และคาบารุงรักษา  5,000,000 บาท 
3) คาโสหุยเฉพาะคาไฟฟา : Centrifuge 45 KW คิดเปน
คาไฟประมาณ 101.25 บาท/วัน 
 สําหรับผลประโยชนโครงการจะพิจารณาจากการลดภาระ
คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียซึ่งจากการทดลองสามารถ 
Recovery เชื้อจุลินทรียไดประมาณรอยละ 42 ซึ่งคิดเปน
มูลคาลดภาระคาใชจายไดประมาณ 250,000 บาท/เดือน 
หรือคิดเปน 8.333 บาท/วัน ซึ่งพบวาจะใหผลตอบแทน
ประมาณ -7.53 ลานบาท ในชวงปที่แรก เนื่องจากในป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แรกมี ต นทุ นการติ ด ตั้ ง อุ ปกรณ  หลั ง จ ากนั้ นจ ะ ให
ผลตอบแทนประมาณ 2.47 ลานบาทตอป ตั้งแตปท่ี 2 
เปนตนไป โดยมีมูลคาปจจุบันในชวงระยะเวลา 10 ป 
เทากับ 7.31 ลานบาท (อัตราสวนลด 8 %) รายละเอียด
การวเิคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคกรบริหารกาซเรือนกระจก  
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 อบก. ไดมี
การพิจารณาและออกหนังสือใหคํารับรองโครงการ CDM 
ของประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 219 โครงการ มีมูลคา 
การลงทุน 257,242 ลานบาท นําไปสูการลดกาซเรือน
กระจกที่คาดวาจะสามารถลดไดรวม 12.10 MtCO2e/y 
ในจํานวนดังกลาวเปนโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบ ริหารกล ไ กก ารพัฒนาที่ สะอาด  (CDM 
Executive Board - CDM EB) ใหขึ้นทะเบียนเปนโครงการ 
CDM (Registered) จํานวน 154 โครงการ คิดเปนปริมาณ
ก าซ เ รือนกระจกที่ ค าดว าจะสามารถลด ได  7 .41 
MtCO2e/y และมีโครงการลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการ
รั บ ร อ ง แล ว  ( Certified Emission Reductions: CERs) 
จํานวน 58 โครงการ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 9.7 
MtCO2e        
ซึ่ ง ช วยส ง เ สริ มการ ใชพลั ง ง านหมุน เวี ย นและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศ ซึ่งสงผลตอ
เสถียรภาพทางดานพลังงานของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ไมมี
โครงการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองเปน
โครงการ CDM เ น่ืองจากสถานการณราคา
คารบอนเครดิต (CERs) ของโครงการ CDM ใน
ตลาดโลก ณ ปจจุบันที่ต่ําลงอยางมากจนไมเปน
ท่ีจูงใจแกผูพัฒนาโครงการ เมื่อเปรียบเทียบ
คาใชจายตางๆ ที่ผูพัฒนาโครงการตองลงทุน 
เชน คาจาง DoE ในการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารขอเสนอโครงการ (PDD) หรือการ
ทวนสอบขอมูลการติดตามการลดกาซเรือน
กระจก คาจางสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด และ
คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและรับรอง



  

ผ1-๒๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คารบอนเครดิต จึงไมมีผูสนใจรายใหมที่จะ
พัฒนาโครงการ CDM รวมถึงผูที่ไดรับพัฒนา
โครงการไปแลวบางรายไดยกเลิกการดําเนิน
โครงการ CDM 

1.6.3 สนับสนุนใหมีการ
ผ ลิ ต แ ล ะ ใ ช พ ลั ง ง า น
หมุนเวียนในระดับชุมชน
ห มู บ า น  โ ด ย กํ า ห น ด
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม
และเอื้ อต อการพั ฒนา
พลั งงานหมุนเวียน เชน 
ส นั บ ส นุ น เ งิ น ล ง ทุ น
โครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน (พพ.) 
ทส (อบก.) 
 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
๑. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี 1) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2557 ไดมีมติใหกําหนดแนวทางการรับซื้อไฟฟาจาก
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบน
พื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร 
ขนาดติดตั้งไมเกิน 5 เมกะวัตตตอแหง รวม 800 เมกกะ
วัตต กําหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยภายในสิ้นเดือน
ธันวาคม 2558 และตอมา กพช. ไดมีมติใหขยายเวลาการ
จายไฟฟาเขาระบบเปนภายใน 30 มิถุนายน 2559 
๒. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดออก
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการรับ
ซื้อไฟฟาจากโครงการฯ พ.ศ. 2558 และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  
๓. คณะกรรมการบริหารมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ กลั่นกรองและคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณ
การเกษตร เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มีหนาที่กําหนด

 
 
 
-สําหรับหนวยงานราชการ ในข้ันตอนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในฐานะ
ผูสนับสนุนโครงการ น้ัน ตองใชระยะเวลามากพอสมควร
ในการดําเนินการ จึงทําใหในระยะที่ 1 หนวยงานราชการ
ขาดความพรอมในการเขารวมโครงการ จึงเหลือเพียง
สหกรณภาคการเกษตรสามารถที่เขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 



  

ผ1-๒๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หลักเกณฑ กลั่นกรองและคัดเลือกผูเขารวมโครงการฯ โดย
มี รปพน. (ทวารัฐ) เปนประธานอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการ
จัดทํารางหลักเกณฑการเขารวมโครงการ การกลั่นกรอง
และคัดเลือกโครงการฯ แลวเสร็จ โดยผานการรับฟง
ความเ ห็นเบื้ องตนจากผู เ ก่ี ยวของ  และได นํา เสนอ
คณะกรรมการบริหารมาตรการฯ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และนําเสนอ กกพ. ดําเนินการ
ออกประกาศ 
๔. กกพ. ไดออกประกาศรับซื้อไฟฟาจากโครงการโครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร เมื่อ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ และเปดรับคําขอขายไฟฟาฯ 
ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน 2558 และกําหนดวัน
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติ ใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 และจะดําเนินการจับฉลากเพื่อ
คัดเลือกเปนเจาของโครงการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
ตอมา กกพ. ไดมีประกาศเลื่อนการจับฉลากอยางไมมี
กําหนด เพ่ือความจัดเจน เปนธรรม และโปรงใสกับทุกฝาย 
จนกวา กพช. จะมีการกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเวนการใช
บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 
5. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 กกพ. มีประกาศเรื่อง 
กําหนดการเก่ียวกับขั้นตอนการประกาศรายชื่อโครงการที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผานการพิจารณาคุณสมบัติเขารวมโครงการ การคัดเลือก
โดยวิธีการจับฉลาก การแสดงผลการคัดเลือก และการ
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผานการพิจารณาอยางเปน
ทางการ สําหรับโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณ
ภาคการเกษตร ซึ่งมีกําหนดการดังน้ี ในวันที่ 18 เมษายน 
2559 ดําเนินการประกาศรายชื่อโครงการที่ผานการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเขารวมโครงการและมีสิทธิทําการ
คัดเลือกโดยวิธีจับสลาก และวันที่ 21 เมษายน 2559 
ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก และแสดงผลการ
คัดเลือก และในวันท่ี 26 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อ
โครงการที่ผานการพิจารณาอยางเปนทางการและไดรับสิทธิ
ในการเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจําหนาย 
โดยในระยะที่ 1 มีสหกรณผานการพิจารณาจํานวน 67 
สหกรณ กําลังติดตั้งรวม 281.32 MWp โดยมีกําหนดจาย
ไฟฟ าเขาระบบเชิญพานิชย  (COD) ภายในวันที่  30 
ธันวาคม 2559 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ป พ.ศ. 2556 
โดยโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนบานสองแควพัฒนา 
กอสรางแลวเสร็จทั้งหมดเมื่อ 3 มี.ค. 57 ประกอบดวย 
   1. ฝายทดนํ้าขนาด สูง 2 ม. x ยาว 20 ม. 
   2. อาคารโรงไฟฟาขนาดพ้ืนที่ใชสอย 55 ตร.ม. 
   3. ทอสงน้ําขนาดเสนผานศนูยกลาง 400 มม. ยาว  
766 ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   4. เครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ
ประกอบ กําลังการผลิตติดตั้ง 32 kW 
   5. สายสงไฟฟา 3 เฟส 4 สาย ความยาว 540 ม. ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ป พ.ศ. 2556 
   โดยโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชนหวยดินดํา กอสราง
แลวเสร็จทั้งหมดเมื่อ 23 ส.ค. 57 ประกอบดวย 
   1. ฝายทดนํ้าขนาด สูง 2.5 ม. x ยาว 12 ม. 
   2. อาคารโรงไฟฟาขนาดพ้ืนที่ใชสอย 55 ตร.ม. 
   3. ทอสงน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 400 มม. ยาว  
807 ม. 
   4. เครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ
ประกอบ กําลังการผลิตติดตั้ง 32 kW 
   5. สายสงไฟฟา 3 เฟส 4 สาย ความยาว 2,640 ม. 
 
องคการบริหารกาซเรือนกระจก 
1. อบก. และกรมสรรพากร ไดผลักดันใหเกิดมาตรการให
สิทธิประโยชนดานภาษีแกธุรกรรมคารบอนเครดิต และ
ขณะนี้กรมสรรพากรไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 514) พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
ใหมีผลบังคับใชในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 กําหนดให
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิในการดําเ นินการ
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละโครงการ 
เฉพาะสวนที่ เกิดจากการจําหนายคารบอนเครดิต แก

 
 
 
 
 
-ดวยภูมิประเทศที่ทุรกันดารและสภาพอากาศในฤดูฝนซึ่ง
เปนอุปสรรคในการการดําเนินการกอสรางโครงการฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวยภูมิประเทศท่ีทุรกันดารและสภาพอากาศในฤดูฝนซึ่ง
เปนอุปสรรคในการการดําเนินการกอสรางโครงการฯ 



  

ผ1-๒๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูประกอบการโครงการ CDM ภายใตพิธีสารเกียวโต และ
โครงการลดกาซเรือนกระจกอื่นๆ 
2. อบก.รวมกับ BOI ผลักดันใหเกิดมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนในโครงการลดกาซเรือนกระจก ไดแก สิทธิประโยชน
ภาษีจากนําเขาเคร่ืองจักร 

1.6.4 สงเสริมการวิจัยและ
พั ฒ น า เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดย
ใหมีการจัดสรรงบประมาณ
และบูรณาการรวมกับทุก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของในการ
วิจัย พัฒนา และสาธติอยาง
ต อเ น่ืองตั้ งแต ต นนํ้ าถึ ง
ปลายนํ้า โดยเฉพาะการ
ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น จ า ก พื ช
พลังงานที่ เหมาะสมและ
ให ผ ล ผลิ ต สู ง  ร วม ทั้ ง
สงเสริมการวิจัยการผลิต
พลังงานจากแหลงธรรมชาติ 
และ ของเสียหรือวัสดุเหลือ
ใ ช ต า ง ๆ  ม า ผ ลิ ต เ ป น
พลังงานหมุนเวียน (Waste 
to Energy) 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
ในป 2558 ไดดําเนินการ ศึกษา รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
วิจัยดานสาหรายเพ่ือผลิตนํ้ามันและไดดําเนินการเพาะเลี้ยง
สาหรายในหองปฏิบัติการ พรอมท้ังเตรียมขยายขนาดการ
เพาะเลี้ยงเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในบอเลี้ยงขนาดใหญ 
ตลอดจนพิจารณาหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวและ
กระบวนการผลิตน้ํามัน และ การดําเนินงานในปจจุบัน อยูใน
ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงและการขยายขนาดการเพาะเลี้ยง 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํา นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
สสภ.9 
สงเสริมสนับสนุน อปท.ในการนําขยะมาหมักแกสชีวภาพเพ่ือ
ใชในครัวเรือน สถานประกอบการ  
 
สสภ.๑๐ 

 
 
-การดําเนินงานมีความลาชากวาแผน เนื่องจากในการศึกษา
มีความละเอียดออน ตองใชเทคนิคและระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อใหไดสภาวะที่เหมาะสม พพ. จึงไดขอยุติโครงการระบบ
ตนแบบการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑแปรรูป
สาหราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 



  

ผ1-๒๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พน (พพ.) 
กษ 
ทส 
วท (สวทช.) 
นร (สกว.) 

 วช. 

๑. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ CDM และประชาสัมพันธโครงการลดกาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ในป ๒๕๕๙ จํานวน  8  โครงการ  
 
ทสจ.พิษณุโลก  
- ดําเนินการจัดฝกอบรม การหมักแกสชีวภาพจากขยะ
อินทรีย และชุดสาธิต ถังแกสชีวภาพใหกับประชาชนที่สนใจ 
ทําใหปญหาที่เกิดจากขยะอินทรยีในชุมชนลดลง 
 
ทสจ.กําแพงเพชร 
1. ดําเนินการจัดฝกอบรมการทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
จากจากขยะอินทรีย  
2. สนับสนุนการจัดทําบอกาซชีวภาพจากการเลี้ยงสุกรใน
ครัวเรือน 
 
ทสจ.ชัยนาท 
- ไดรับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการจัดการของเสียและเศษวัสดุเหลือใช
เพื่อผลิตเปนพลังงานทดแทน โดยดําเนินการกอสรางถัง
หมักกาซชีวภาพจากขยะสดและของเสีย ขนาด 200 
กิโลกรัม/วัน พรอมติดตั้งอุปกรณเพ่ือใชงานกาซชีวภาพ ใน
พื้นที่โรงฆาสัตวของเทศบาลเมืองชัยนาท 

 
-วิธีการทําและดูแลรักษาคอนขางยุงยากสําหรับประชาชน
ท่ัวไป 



  

ผ1-๒๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทโดยมี
โครงการแปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟาบรรจุไวภายใตแผนฯ 
เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 
ทสจ.ปราจีนบุร ี
สงเสริมเผยแพรองคความรู และสื่อประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ
การหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรียใหกับประชาชน 
 
ทสจ.สกลนคร  
กิจกรรมชุมชนพอเพียง ดวยเกษตรอินทรียเกษตรกรไทย 
ดวงใจสีเขียว 
- สนับสนุนเกษตรในการทําการเกษตรกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
- สนับสนุนชุมชนเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- การบํารุงโดยใชเทคโนโลยีการปลูกขาวอินทรีย 
- จัดตั้งศูนยเรียนรูอินทรยี 
 
ทสจ.ยโสธร 
- ดําเนินการจัดฝกอบรม การหมักแกสชีวภาพจากขยะ
อินทรีย และชุดสาธิต ถังแกสชีวภาพใหกับประชาชนที่สนใจ 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
ปงบประมาณ 2558 



  

ผ1-๒๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สวทช. มีการจัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมการวิจัยดานพลังงาน
ทดแทน ดังนี ้
- แผนโปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม 
ประกอบดวย 4  แผนงานยอย ไดแก 
1. แผนการเพ่ิมศักยภาพของชีวมวลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง
เพ่ือผลิตความรอนและไฟฟา 
2. แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิง 
3. แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ    
4. แผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยี
พลังงานใหมอ่ืนๆ 
- แผนโปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน 
   ประกอบดวย 6 แผนงานยอย ไดแก 
1. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภาคอุตสาหกรรม (เนน
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ขาว มัน ยาง) 
2. แผนการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลังงาน 
(ความรอน ขยะ นํ้าเสีย ) 
3. แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานภาคการขนสง 
4. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอาคารพาณิชย 
และที่พักอาศัย 
5. แผนการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนสง อาคาร
พาณิชย และที่พักอาศยัดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. แผนงานวิจัยเชิงนโยบายการจัดการ พลังงาน และทรัพยากร 
 
ปงบประมาณ 2559 



  

ผ1-๒๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีผลการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการวิจัยดานพลังงานทดแทน 
ดังนี ้
1. แผนโปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน
ใหม มีผลดําเนินงานเดนแบงตาม 4  แผนงานยอย ไดแก 
1.1 แผนการเพิ่มศักยภาพของชีวมวลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง
เพ่ือผลิตความรอนและไฟฟา เชน  
- ดําเนินการประเมินความสม่ําเสมอของปริมาณชีวมวลที่อยูใน
ระยะโดยรอบของโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง เชน ฟางขาว  
ขาวโพด พบวาสามารถเผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงหลักได 
1.2 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน 
- ศึกษาการเพ่ิมศักยภาพการเผาไหมสําหรับโรงไฟฟาถานหิน 
เชน ศึกษาแบบจําลองการใชถานหินบดละเอียดสําหรับเปน
เชื้อเพลิงหมอไอน้ํา (Pulverized Boiler)  ศึกษาแบบจําลอง
การเผาไหมแบบ Stoker ศึกษาการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 
(Biomass pellet) เผาไหมรวมกับถานหิน เปนตน 
- หารือการจัดตั้งศูนยทดสอบการเผาไหมระหวาง สวทน. 
สวทช. และ กฝผ. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเผาไหม และลดกาซ
เรือนกระจกในภาคพลังงาน 
1.3 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน 
- ศึกษาระบบแยกเมทานอลกลับมาใชใหมเพ่ือลดตนทุนการ
ผลิตไบโอดีเซล  
- ศึกษาระบบสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ําขนาด 1 ตันผล
ปาลมรวงตอชั่วโมง ตนแบบระดับชุมชน 
1.4 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และ
เทคโนโลยีพลังงานใหมอ่ืนๆ เชน 



  

ผ1-๒๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ตนแบบการประหยัดพลังงานโดยการนําความเย็นจากน้ําทิ้ง
จากเคร่ืองผลิตนํ้าแข็งหลอดกลับมาใชเพ่ือเปนการลดตนทุน
การผลิต 
2. แผนโปรแกรมประสิทธภิาพทรัพยากรและพลังงาน  
มีผลดําเนินงานเดน แบงตาม 6 แผนงานยอย ไดแก 
2.1 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภาคอุตสาหกรรม (เนน
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ขาว มัน ยาง) เชน 
- ตนแบบเตาอบยางแผนรมควันแบบประหยัดพลังงาน 
ยกระดับกลุมสหกรณ 
2.2 แผนการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือผลิต    พลังงาน 
(ความรอน ขยะ นํ้าเสีย ) เชน 
-  ก ารศึ ก ษ าผ ล ก ระ ท บ ภา ย ใต โ ค ร ง ก า รส ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือจัดทํา
แผนการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพสําหรับประเทศไทย โดย
พัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมแปงมัน
สําปะหลัง  อาหาร  และการสกัดน้ํามันปาลม เพื่อผลิตกาซ
ชีวภาพ เพื่อลดตนทุนในการบําบัดนํ้าเสียและตนทุนดาน
พลังงาน 
2.3 แผนการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงานภาคการขนสง เชน 
- การพัฒนารถไฟฟาดัดแปลง จากเครื่องยนตสันดาปภายใน 
(Honda Jazz) ใหเปนรถไฟฟา โดยความรวมมือระหวาง กฟผ. 
- สวทช.  
2.4 แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในภาคอาคารพาณิชย 
และที่พักอาศัย 



  

ผ1-๒๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- การพัฒนาชุดกังหันนํ้าขนาดเล็ก สําหรับผลิตกระแสไฟฟา
ขนาด 0.1-1 กิโลวัตต เพื่อใชในชนบท (พื้นที่ตัวอยาง บานคีรี
วง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช) 
2.5. แผนการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนสง 
อาคารพาณิชย และที่พักอาศัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน 
- ระบบรายงานสภาพการจราจร Traffy แสดงระดับความ
ติดขัดตามเวลาจริง (Real-Time) เพื่อใชวางแผนกอนการ
เดิ นทาง ผ านช องทาง web application และ mobile 
application 
2.6. แผนงานวิจัยเชิงนโยบายการจัดการพลังงานและ
ทรัพยากร 
- จัดทําหนังสือการศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต
ไฟฟาและผลกระทบที่เกิดข้ึนสําหรับประเทศไทย ไทย และได
เผยแพรขอมูล ไปยังหนวยงาน 20 แหง 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีการดําเนินการ ดังนี้ (กฟผ-สกว.) 
 1. โครงการการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมใน
การปลูกไมโตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

ไมโตเร็ว 
-พ้ืนที่เสื่อมโทรม ที่มีศักยภาพสําหรับปลูกไมโตเร็ว

ทั้งหมด 4,406,414.27 ไร(ไมรวมพื้นที่ ในการปลูกพืช
อาหารทั้ง 6 ชนิด) สวนใหญพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(รอยละ 36) สวนใหญมีความเหมาะสมปานกลาง จากการ



  

ผ1-๒๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เลือกบริเวณสําหรับตั้งโรงไฟฟาชีวมวล 4 บริเวณในรัศมี 
30 กิโลเมตร พบวาจุด Buffer ท่ี 1 บริเวณจังหวดัสระแกว
มีพื้นที่ศักยภาพที่จะผลิตไมโตเร็วเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาได 
192.5 เมกะวัตต จุด Buffer ที่ 2 บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ
มีพื้นที่ศักยภาพที่จะผลิตไมโตเร็วเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาได 
99.7 เมกะวตัต จุด Buffer ที่ 3 บรเิวณจังหวัดเลย จังหวดั
หนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานีมีพื้นท่ีศักยภาพที่จะผลิต
ไมโตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได 188.9 เมกะวัตต และ 
จุด Buffer ที่ 4 บริเวณจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ศักยภาพที่
จะผลิตไมโตเร็วเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาได 185.3 เมกะวัตต 

-หากพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไมโตเร็ว
ทั้งประเทศเพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟา พบวา สามารถผลิต
กระแสไฟฟาได 2,283.8 เมกะวัตต 

-แนวโนมของการกําหนดสกุลไมโตเร็วที่ควรนํามา
ปลูกในพื้นที่ศักยภาพ บนพ้ืนฐานของสมมติฐานเพ่ือใหไดมา
ซึ่งผลตอบแทนทางการเงินเปนหลัก เปนแนวโนมที่ชี้ไปที่ไม
สกุลยูคาลิปตสัเพียงสกุลเดียว 
2. โครงการการปรับปรุงพันธุหญาเนเปยร (Pennisetum 
purpureum) เพ่ือเพิ่มผลผลิตชีวมวลในสภาพดินเปรี้ยว
และดินเคม็     

โครงการยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากทางโครงการขอ
ขยายระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. โครงการการศกึษาศักยภาพและแนวทางการสงเสริมการ
นําความรอนท้ิงกลับมาใชในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 



  

ผ1-๒๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ความรอนที่สามารถนํากลับมาใชได พบวามีศักยภาพ
รวม 1042 ktoe แบงเปนภาคการผลิตไฟฟาจะมีศักยภาพ 
330.14 ktoe หรือรอยละ 1.1 และกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน 
711.79 ktoe หรือรอยละ 6.1 โดยกลุมอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพการนําความรอนทิ้งกลับมาใชสูง ไดแก การผลิต
ไฟฟา อุตสาหกรรม แกว และกระจก เหล็กและปโตรเลียม 
ตามลําดับ โดยปจจัยที่มีผลตอความรอนทิ้ง คือ เทคโนโลยี
การผลิตที่ใช และสัมพันธกับขนาดของโรงงาน เชน โรงงาน
ขนาดเล็ก เทคโนโลยีการผลิตมักเปนแบบไมตอเนื่อง ความ
รอนทิ้งมีสัดสวนสูง 

6 เทคโนโลยีหรือวิธีการ การนําความรอนทิ้งกลับมา
ใชงาน 6 เทคโนโลยีไดแก  1)การลดปริมาณความรอนทิ้ง 
เชนการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 2)การใชเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความรอน 3)การนําความรอนทิ้งอุณหภูมิต่ํา
กลับมาใช 4)การใชความรอนทิ้งในอากาศ 5)การผลิตไฟฟา 
และ 6)การอุนวตัถุดิบ  

ความคุมคาของมาตรการการนําความรอนทิ้งกลับมา
ใช 10 มาตรการ และแปรคาปจจัยที่มีผล เชน ชนิด ราคา
เชื้อเพลิง ราคาอุปกรณ ระดับอุณหภูมิที่ปลอยทิ้ง พบวา 
มาตรการสวนใหญจะคืนทุนเร็ว ตัวแปรหลักท่ีมีผลตอ
ระยะเวลาคืนทุน คือราคาอุปกรณและระดับอุณหภูมิที่
ปลอยทิ้ง 
4. การศกึษาความเปนไปไดของโรงไฟฟาฟารมกังหันลมใกล
ชายฝงทะเลและนอกชายฝงทะเลอาวไทย (ระยะที่สอง) : 



  

ผ1-๒๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหลม การประเมินทางเทคนิคและกระบวนการ
ประเมินทางสิ่งแวดลอมในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 
5. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 4 โครงการ ดังนี ้
  1) นวัตกรรมสําหรับการผลิตน้ํามันชีวภาพจากสาหราย
เปยก 

โครงการนี้ไดศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงและเก็บ
เก่ียวสาหราย การผลิตนํ้ามันชีวภาพจากสาหราย การใช
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ํามันชีวภาพ โดยประโยชนที่
คาดวาจะ คือไดนวัตกรรมใหมที่สามารถขยายขนาดใชใน
อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดตนทุนและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมใหผูประกอบการ
ใชพลังงานทดแทนจากระบบอุตสาหกรรมของตนเองมาใช
ใหเปนประโยชน (ผูประกอบการที่รวมทุนประกอบธุรกิจ
ผลิตสาหราย) ตลอดจนไดแหลงพลังงานทดแทนใหมสาหรับ
อุตสาหกรรมขนสง ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยภาคเอกชน 
จะเปนการลดปญหาการขาดแคลนพลังงานในประเทศ อีก
ทั้งผูประกอบการสามารถนาของเสียจากระบบอุตสาหกรรม
มาใชใหเกิดประโยชน โดยใหมีของเสียจากอุตสาหกรรม
นอยที่สุดหรือไมมี (Zero waste) ซึ่งเปนการลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 

สถานะปจจุบันโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
2) การผลิตพลังงานและวัสดุบํารุงดินจากชีวมวลที่มีลิกโน

เซลลูโลสโดยกระบวนการหมักแบบแหง 
(เปลี่ยน-ผลของการปรับปรุงสภาพและหมักแบบแหง

สําหรับหญาเนเปยรเพื่อผลิตกาซชีวภาพ) 



  

ผ1-๒๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยนี้จะมุงเนนศึกษาการผลิตพลังงานจากวัสดุ
ทางการเกษตรเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐาน
ทาง เกษตรกรรม  จึ ง มีผ ลผลิ ตทางการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปอยูมาก โดยท่ีผลผลิตหลักและเศษวัสดุ
หรือของเหลือสามารถนํามาใชประโยชนหรือแปรรูปใหเปน
พลังงานหรือเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใชพลังงานจาก
ฟอสซิล โดยโครงการวิจัยนี้เปนการทดลองระดับ lab-scale 
เพื่อศึกษาการใชวัสดุชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเปน
วัตถุดิบ เพ่ือผลิตกาซชีวภาพโดยอาศัยการหมักแบบแหงที่
กําหนดปริมาณเชื้อตั้งตน อุณหภูมิ และอัตราการหมุนเวียน
น้ําชะมูลฝอยที่ระดับตางๆ โดยเดินระบบในสภาวะไรอากาศ
ดวย ระบบลีชเบด (Leach Bed Reactor, LBR) และระบบ
เอเอสบีอาร  (Anaerobic Sequencing Batch Reactor, 
ASBR) โดยผลที่คาดวาจะไดรับคือทราบถึงปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธภิาพของกระบวนการหมักแบบแหงดวยระบบ     ลี
ชเบดรวมกับระบบเอเอสบีอาร ในการยอยสลายภายใต
สภาวะไรอากาศ รวมถึงปจจัยการออกแบบระบบ ที่สามารถ
ผลิตกาซชีวภาพจากวัสดุชีวมวล ประเภทลิกโนเซลลูโลส 
เปนองคประกอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
พัฒนาสูการศึกษาในระดับ Pilot Scale และ Full Scale 
ตอไป 

สถานะปจจุบันโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
3) การประเมินลักษณะและการเพิ่มคุณภาพของน้ํามัน

ชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวล 



  

ผ1-๒๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินกระบวนการ
ผลิตลักษณะของน้ํามันชีวภาพจากชีวมวล ในกระบวนการ
ไพโรไลซิสของผูประกอบการผูรวมวิจัย เพื่อสามารถ
นําเสนอแนวทางการเพิ่มคุณภาพของน้ํามันชีวภาพจาก   
ชีวมวลในกระบวนการไพโรไลซิสของบริษัทได ตลอดจนเสา
มารถวิเคราะหความเปนไปไดดานเทคนิคและเศรษฐศาสตร 
ในดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน้ํามัน
ชีวภาพของบริษัทได นอกจากน้ียังไดองคความรูในเรื่องการ
เพิ่มคุณภาพของน้ํามันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิส
ชีวมวล รวมท้ังตนแบบสายการผลิตน้ํามันชีวภาพจาก       
ข้ีเลื่อยในกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลที่มีประสิทธิภาพ
ดานการผลิต และคุณภาพ ซึ่งเปนประโยชนในการนําไป
วิเคราะหความเปนไปไดในการขยายขนาดโรงงานผลิต
น้ํามันชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลข้ีเลื่อย และ
แนวทางการใชงานน้ํามันชีวภาพแทนที่นํ้ามันอุตสาหกรรม 
ในกระบวนการผลิตไอนํ้าเพื่อกระบวนการผลิต และการ
ผลิตไฟฟาสาหรับใชในโรงงาน 

สถานะปจจุบันโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
4) ผลกระทบจากฝุนที่มีตอสเปกตรัมรังสีอาทิตยและการ

ผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย 
โครงการวิจัยนี้ ไดศึกษาและเก็บขอมูลฝุนและการ

ผลิตไฟฟาของแผงโซลาเซลเพ่ือหาสมการความสัมพันธของ
ฝุนที่มีตอสเปกตรัมรังสีอาทิตยและการผลิตไฟฟ าของแผง
เซลลแสงอาทิตย และสามารถนําสมการความสัมพันธของ
ฝุนทีมีตอสเปกตรัมรังสีอาทิตย  ที่ ได ไปปรับใชสําหรับ



  

ผ1-๒๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

งานวิจัย และคํานวณปริมาณรังสีอาทิตย เพื่อใชในการ
ออกแบบระบบผลิตไฟฟาในประเทศไทยได  

สถานะปจจุบันโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
6. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโท 9 โครงการ ดังน้ี 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนจากน้ําเสีย
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดวยการหมักรวมกับน้ําเสียจากการ
บีบทะลายเปลาปาลมน้ํามัน 

- เค ร่ืองบีบทะลายเปล าปาลมน้ํ ามันชํ ารุด  ใช
ระยะเวลาในการซอมบํารุงนาน เน่ืองจากตองรออะไหล
นําเขาจากตางประเทศ ทําใหไมมีน้ําเสียสําหรับการทดลอง 
แนวทางการแกไข ทําการเก็บน้ําเสียในปริมาณท่ีเพียงพอกับ
การทดลอง แลวเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 4 ๐C  

- โรงงานมีการหยุดผลิตเปนบางชวงทําใหไมมีนํ้าเสีย
สําหรับการทดลองและตองมีการทดลองเบื้องตน เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตกาซ พบวาเปอรเซ็นตหัวเชื้อ
ที่วางแผนไว ไมมีประสิทธิภาพในการกาซชีวภาพ แนว
ทางการแกไข ปรับแผนการทําทดลองใหม โดยทําการ
ทดลองหาเปอรเซ็นตหัวเชื้อเริ่มตนที่เปอรเซ็นตตางๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตกาซมีเทน ทําใหระยะเวลาในการ
ทดลองลาชา 

สถานะปจจุบันโครงการ: อยูระหวางดําเนินการ 
2) การปรับสภาพยอดออยดวยการใชนํ้าที่อุณหภูมิสูง

เพื่อการผลิตเอทานอล 
สถานะปจจุบันโครงการ: ยุติโครงการ 



  

ผ1-๒๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3) การใชประโยชนจากชิ้นไมสับปาลมน้ํามันผสมเศษ
เหลือไมยางพาราในการผลิตไบโอเอทานอล 

บริษัท เพียว พาราวูด จํากัด ไดนําองคความรูที่ไดจาก
การวิจัยไปวางแผนพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลจากเศษ
เหลือจากไมปาลมนํ้ามันและไมยางพาราซึ่งโรงงานได
ดําเนินงานเก่ียวกับชิ้นไมพลังงานอยูในปจจุบัน และกําลัง
ดําเนินการกอสรางขยายโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรเพื่อ
ทําการผลิตผลิตภัณฑไบโอเอธานอลจากตนปาลมน้ํามัน
ผสมกับเศษเหลือไมยางพาราและจําหนายเชิงการคา โดยจะ
สามารถใชวัตถุดิบที่อยูในตนปาลมน้ํามันไดทั้งหมด ไมวาจะ
เปนน้ําเลี้ยง เนื้อไม และข้ีเลื่อยจากการแปรรูปชิ้นไม
พลังงานจากไมยางพารา ซึ่งบริษัท เพียว พาราวูด จํากัด 
เปนบริษัทผูผลิตและจําหนวยชิ้นไมพลังงานรายใหญของ
จังหวัดสุราษฎรธาน ีปจจุบันกําลังพัฒนาเครื่องมือในการนํา
วัตถุดิบจากตนปาลมน้ํามัน ท่ีมีมูลคากวา 10 ลานบาท โดย
บริษัทจะมีผลกําไรจากการผลิตไบโอเอทานอลจากไมเปน
มูลคาปละหลักลานบาท 

4) การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนดวยกระบวนการยอย
สลายแบบไรอากาศสองข้ันตอนจากน้ําทิ้งโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลม 

งานวิจัยนี้เปนการทดลองการบําบัดนํ้าทิ้งจากโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม โดยใชกระบวนการยอยสลายแบบไร
อากาศสองขั้นตอน ไดผลผลิตเปนไฮโดรเจนและมีเทน จาก
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวากระบวนการยอยสลายไร
อากาศสองขั้นตอนใหผลผลิตของแกสชีวภาพสูงกวา ซึ่งน้ัน



  

ผ1-๒๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หมายถึงมีประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียสูงกวา
ดวย การนํากระบวนการยอยสลายสองขั้นตอนซึ่งมีความ
เปนไปไดในการประยุกตใชกับบริษัทปาลมพัฒนาชายแดน
ใต เน่ืองจากปจจุบัน POME ที่ออกจากกระบวนการผลิตจะ
ปลอยลงสูบอพักจํานวนสองบอกอนปอนนํ้าเสียเขาบอผลิต
แกสชีวภาพ เน่ืองจากระบบผลิตแกสชีวภาพแบบขั้นตอน
เดียวที่ทางบริษัทใชอยูน้ันไมสามารถรับ POME ที่อุณหภูมิ
สูงได การนําการยอยสลายสลายแบบไรอากาศสองขั้นตอน 
ไปประยุกต ใชนั้นสําห รับการยอยสลาย ข้ันตอนแรก 
นอกจากนี้การมีแกสไฮโดรเจนที่ผสมอยูในแกสชีวภาพจะทํา
ใหประสิทธภิาพในการนําไปใชกับเครื่องปนไฟสูงข้ึนอีกดวย 

สถานะปจจุบันโครงการ: ดําเนินการแลวเสร็จ 
5) การผลิตเอทานอลจากกากมันสําปะหลังที่เหลือใชจาก

อุตสาหกรรมแปง 
ผลที่ ไดจากงานวิจัยเปนแนวทางในการวิเคราะห

ผลิตภัณฑกากมันสําปะหลัง แลวนําไปใชในการประสาน
ความรวมมือกับบริษัทผลิตเอทานอลเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑ 
ซึ่งผูประกอบการคาดวาถาสามารถจําหนายได จะทําใหมี
ยอดขายเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 80 จากยอดขายเดิม ชวยลดการ
เนาเสียของกากมันสําปะหลังไดถึงรอยละ 50 และยังใช
ผลการวิจัยในการขอความรูเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ผลิตเอทานอลจําหนายตอไป 

สถานะปจจุบันโครงการ: ดําเนินการแลวเสร็จ 
6) การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนํารองจากไขมัน

และน้ํามันในบอน้ําเสียของโรงงานกะท ิ



  

ผ1-๒๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สรางผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูงจากของเสียของโรงงาน
คือ ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากกอนไขมันและน้ํามันดําที่
ปนเปอนในปริมาณมากอยูในบอน้ําเสียของโรงงาน และได
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ํามันไบอีดเซลจากน้ํามันกรด
ที่ไดจากปฏิกิริยาการไฮโดรไลซกอนไขมัน และนํ้ามันดําใน
ระดับหองปฏิบัติการ โดยทางโรงงานไดมีนโยบายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาในเรื่องของกอนไขมันและ
ตองการเพิ่มมูลคาน้ํามันดําในบอนํ้าเสียโดยนํามาผลิตเปน
สารมูลคาเพ่ิมและตองการแกปญหาตอสิ่งแวดลอมในเรื่อง
ของกลิ่นเหม็นที่ไมเปนที่พึงประสงคตอชุมชนใกลเคียง 

สถานะปจจุบันโครงการ: ดําเนินการเสร็จ 
จากผลการดําเนินงานโครงการ ไดจัดโครงการอบรม

การผลิตและการวิเคราะหคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลชุมชน
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันใชแลว
และน้ํามันกรดสูง สามารถนํามาใชงานไดจริง แกปญหา
พลังงานเชื้อเพลิงท่ีมีราคาสูงในปจจุบันเพ่ือใหประชากรและ
ผูที่สนใจสามารถผลิตและวิเคราะหน้ํามันดีเซลไดดวยตนเอง 
ซึ่งจัดอบรมในป พ.ศ. 2557 

7) การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กโดยใชเทคนิคการตรึง
เซลลเพื่อการสะสมนํ้ามันและการผลิตไบโอดีเซล 

สถานะปจจุบันโครงการ: ยุติโครงการ 
8) การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กที่ทนอุณหภูมิสูงเพื่อ

ลดกาซคารบอนไดออกไซดจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ศักยภาพในการพัฒนาเปนพลังงานทดแทน 



  

ผ1-๒๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไดสาหราย Chlorella sp. AARL G049 ท่ีสามารถทน
อุณหภูมิ 40 oC ในสภาวะที่มีการเติมกาซคารบอนไดออกไซด 
100% (v/v) และสาหรายดังกลาวพบกรดไขมันชนิด
เดียวกันกับที่พบในน้ํามันปาลมจึงมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปพัฒนาเพื่อผลิตไบโอดีเซลได ซึ่งบริษัทแอลวีเทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ผูรวมใหทุนไดนําองคความรูที่ไดจาก
งานวิจัยไปตอยอดประยุกตใชในการลดกาชคารบอนไดออกไซด
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงไดในอนาคต ในข้ัน
ตอไปเปนการนําชีวมวลที่ไดมาทําการหาศักยภาพในการพัฒนา
เปนพลังงานทางเลือกตอไป 

สถานะปจจุบันโครงการ: ดําเนินการเสรจ็ 
9) การศึกษาเบ้ืองตนของการผลิตเอทานอลจากตน

ขาวโพดสามารถผลิตเอทานอลจากตนขาวโพดที่ผานการ
ปรับสภาพดวยไอนํ้าและการหมักแบบตอเนื่องรอยละ 
3.26 vol/wt แตกากตนขาวโพดที่ผานการหมักมีปริมาณ
ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นอยกวาปุย
อินทรีย และยังมีอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนที่
มากกวาปุยอินทรียดวย จึงไมเหมาะสมสําหรับใชทําปุย
อินทรีย 

สถานะปจจุบันโครงการ: ดําเนินการเสรจ็ 
จําเปนตองมีการศึกษาการขยายขนาดของขั้นตอน

การหมักในกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับ Pilot 
Scale กอนนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมเ พ่ือความ
เหมาะสมดานเศรษฐศาสตร 

ระยะปานกลาง 



  

ผ1-๒๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.6.5 พั ฒ น า ก ล ไ ก 
ชองทาง และรูปแบบการมี
สวนรวมของประชาชน
แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต  
การใช  และการบริหาร 
จัดการพลังงานหมุนเวียน
ดวยตนเอง รวมทั้ งการ
เขาถึงแหลงขอมูลพลังงาน
หมุนเวียนไดอยางสะดวก 
เชน ศักยภาพพลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย แหลง
พลังงานนํ้า และการจัดหา
วัตถุดิบ เปนตน 
 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน (พพ.) 
ทส 

อพช. 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. คัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ทั่วประเทศ
ที่มีศักยภาพและความพรอมในการผลิตพลังงานจากขยะ
เขารวมโครงการรณรงคสงเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ 
จํานวน 26 แหง  
2. จัดทําเอกสารและสื่อวิดิทัศนเพื่อใชประกอบการอบรม
ใหกับ อปท. ที่เขารวมโครงการ 

3. จัดอบรมใหความรูกับผูบริหาร เจาหนาที่ อปท. และผูนํา
ชุมชนที่เขารวมโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
พรอมทั้งจัดทัศนศึกษาดูงานโครงการผลิตพลังงานจากขยะ 
2 ครั้ง 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํา นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.7 
ดําเนินการจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และสนับสนุน
วิทยากร ให ความรู เ รื ่อ ง ก า ร อ น ุร ัก ษ พ ล ัง ง า น แ ก
กลุมเปาหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
สสภ.13  
สนับสนุนสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และสนับสนุนวิทยากร
ใหความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานแกกลุมเปาหมาย ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ จํานวน 2 ครั้ง 

 
 
 
1. ผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนผูนําชุมชน และประชาชน
ใน อปท. รวมทั้งเจาหนาที่ของ อปท. ซึ่งแตละกลุมมี
พ้ืนฐานความเขาใจในเทคโนโลยีการจัดการขยะ           ที่
แตกตางกัน ตองจัดหัวขอการอบรมใหเหมาะสมกับ
ผูเขารวม  แตละกลุม  
2. สถานที่ศกึษาดูงานดานการผลิตพลังงานจากขยะที่
ประสบความสําเร็จในประเทศยังมีจํานวนนอย สวนใหญ 
อปท. ไดไปศึกษาดูงานแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. การดําเนินโครงการฯควรดําเนินการตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูในเรื่องการคัดแยก
การจัดการขยะ และนํามาผลิตพลังงานให กับ
ประชาชนใน อปท. ทั่วประเทศ นอกจากนี้ผูที่เขา
รวมโครงการยังสามารถนําความรูที่ ได รับไป
เผยแพรใหกับบุคคลอื่นตอไปได อีกดวย 
2. อปท.  ที่ เข าร วมโครงการส วน ใหญ ให
ขอเสนอแนะวาควรเพิ่มจํานวนกลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการ 



  

ผ1-๒๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 

ทสจ.สกลนคร 

จัดทําการผลิตพลังงานชีวภาพจากขยะของเสียสิ่งปฏิกูล 

โดยจัดกิจกรรมการสงเสริมการลดกาชเรือนกระจก 

- การลดและประหยัดพลังงาน 

- การนําขยะมาใชประโยชน 
 

ทสจ.ยโสธร  
- ดําเนินการจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และสนับสนุน
วิทยากรใหความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานแกกลุมเปาหมาย 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

ทสจ.สระแกว 

- จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานดานรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม ในระหวางวันที่ 21-
22 มิถุนายน 2559 ณ ศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรจาก
ขยะมูลฝอยชุมชนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
และบริษัท ทีพีไอ โพลิน จํากัด (มหาชน) อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการศึกษา
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
รูปแบบการแปลงขยะไปเปนเชื้อเพลิง และความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคเอกชนในการ
จัดการขยะและการแปรรูปพลังงานทดแทน และวัสดุ
การเกษตร โดยผูเขารวมการศึกษาดูงานประกอบดวยผูแทน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสระแกว และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อปท. สวนใหญมีความสนใจรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายในรูปแบบการแปลงไปเปน
เชื้อเพลิง แตติดปญหาประเด็นปริมาณขยะมูลฝอยของ
จังหวัดสระแกวไมมีการคัดแยกตั้งแตตนทาง เนื่องจาก
บริษัทฯ ตองการขยะมูลฝอยที่ไมปนเปอนขยะอันตราย 
รวมทั้งปจจุบันมีปริมาณขยะไมเพียงพอตอการลงทุนใน
การกอสรางโรงคัดแยกขยะ และมีระยะทางไกล คาใชจาย
ในการขนสงไมคุมคาในการสงไปกําจัดที่บริษัท ทีพีไอ  
โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 
 



  

ผ1-๒๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เจาหนาที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสระแกว จํานวน 20 คน 

 

องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
จํานวนรวมของโครงการท่ีไดรับสิทธิ์ใหใชเคร่ืองหมายการ
รับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลอยกาซเรือนกระจก จาก
การใชหรือการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย ณ เดือนตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการจาก 3 
บริษัท/ผูผลิต 

1.6.6 สนับสนุนและผลัก 
ดันนโยบายพลังงานชุมชน
ค ว บ คู ไ ป กั บ น โ ย บ า ย
พลังงานแหงชาติ โดยการ
ส ง เ ส ริ ม ก า รปร ะ หยั ด
พลังงาน การยอมรับการ
ใชพลั งงานทดแทนจาก
ชุมชน และการสงเสริมให
เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน
ชนิดท่ีมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เชน มะพราว สบูดํา 
ท านตะ วัน  และปาลม
น้ํามัน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน (พพ.) 

-ไมมีการรายงานขอมูล- - - 



  

ผ1-๒๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 กษ 
1.6.7 กําหนดเขตการปลูก
พืชพลังงานและพืชอาหาร
ให เหมาะสม เพื่ อรั กษา
ความสมดุลระหวางความ
มั่นคงของปริมาณอาหารให
เพียงพอกับความตองการ 
และการสงเสริมการผลิต
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ข อ ง
ประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
กษ (สศก.) 
พน (พพ.) 

 ทส 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ไดกําหนดนโยบายการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร โดย
ส งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  ซึ่ งตอมาไดแต งตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการสงเสริมการเกษตรใหเปน
แปลงใหญ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อดําเนินการสงเสริม
การเกษตรใหเปนแปลงใหญ 
มผีลการดําเนินการในป 2559 (30 ก.ย. 2559) ดังนี ้
- แปลงใหญจานวน 600 แปลง 
- พื้นที่ 1.53 ลานไร 
- เกษตรกร 96,253 ราย 
 
กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
1. ตามยุทธศาสตรออยโรงงานและนํ้าตาล (2559-2569) ได
มีเปาหมายศักยภาพในการปลูกออยในป พ.ศ. 2569 โดยมี
พื้นที่ปลูกออยทั้งสิ้น 16.07 ลานไร และมีผลผลิตออยท้ังสิ้น 
182.04 ลานตัน (ในป 2558 มีพื้นที่เพาะปลูก 10 ลานไร 
และมีผลผลิต 103.68 ลานตัน) 
๒. ในป  พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณและ
กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทํา Zoning ขาว เรียบรอยแลว 
โดยจะเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพื้นท่ีที่ไมเหมาะสมไปปลูก
ออยแทน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ้าตาล

 
 
- ขาดแคลนแหลงน้ํา 
- เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาโครงการ
แปลงใหญ 

 
 
-จัดหาแหลงนํ้า 
-เพิ่มการประชาสัมพันธโครงการแปลงใหญ 



  

ผ1-๒๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทรายและออยตามยุทธศาสตรออยโรงงานและนํ้าตาลทราย 
(2559-2569) 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ทสจ.สกลนคร  
ดําเนินงาน สงเสริมการปลูกไมทดแทนไมที่นํามาเปนไมฟนชีว
มวล การอบรมเสริมสรางชุมชน เกี่ยวกับการปลูกตนไม
ผสมผสาน และการปฏิบัติการปลูกปาโดยให ทสม. เปนผู
ขับเคลื่อนกิจกรรม เชน  
- เตรียมพื้นที ่
- เตรียมปุยอินทรีย 
- การเตรียมหลุม  
- การปลูกปาและการดูแลรักษา 
- การทําแปลงเพาะชํา 
- การเพาะกลาไม 
ทสจ.สงขลา  
รวมกับหนวยงานในจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัด
สงขลา ป  2558 – 2562 เพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
ดานความมั่นคงอาหารระดับจังหวัด  ดานอาหารปลอดภัย  
ดานโภชนาการสมวยั  และดานการบริหารจัดการ 

1.6.8 สนับสนุนการใช
เชื้อเพลิงที่ผลิตจากพืชใน

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 

 
 

 
 



  

ผ1-๒๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยานพาหนะ เช น แก ส 
โซฮอล ไบโอดีเซล น้ํามัน  
บี 5  แ ล ะ ก า ร ใ ช ก า ซ
ธรรมชาติ เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
พน (พพ.) 
กษ 

 ทส 

๑.การผลิตเอทานอล ม.ค.- ต.ค.59 มีการใชเอทานอล รวม 
1,000.12 ลานลิตร แบงเปน กากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง 
เทากับ 699.89 ลานลิตร และ 300.23 ลานลิตร หรือ 
คิดเปนวัตถุดิบ 2.71 ลานตัน : 1.87 ลานตัน โดยตั้งแตป 
พ.ศ. 2557-2559 ไมมีการแทรกแซงราคาวัตถุดิบทําใหราคา
เอทานอลเปนไปตามกลไกตลาด 
๒. พน. ไดจัดทําแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015) เพื่อสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพเรียบรอย
แลว โดยจะมีการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล 
และไบโอดี เซล) จากพืชพลังงานซึ่ งได กําหนดเปาหมาย 
ปริมาณการใชเอทานอล 11.3 ลานลิตร/วัน และไบโอดีเซล 
14 ลานลิตร/วัน (ป 2558 มีปริมาณการใชเอทานอล 3.33 
ลานลิตร/วัน และไบโอดีเซล 3.37 ลานลิตร/วนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบหลายชนิด ไดแก  
กากนํ้าตาล มันสําปะหลังและน้ําออย ทําใหมีตนทุนการ
ผลิตเอทานอลแตกตางกันข้ึนอยูกับความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ ซึ่งปจจุบันตนทุนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลจาก
กากน้ําตาล ต่ํากวาเอทานอลจากมันสําปะหลังและน้ําออย
มาก สงผลใหเอทานอลจากมันสําปะหลังและนํ้าออยไม
สามารถแขงขันดานราคากับเอทานอลจากกากนํ้าตาลท้ัง
เพื่อใชภายในประเทศและสงออก  
๒. ไมอนุญาตใหผูผลิตเอทานอลจําหนายเอทานอลให
ภาคอุตสาหกรรม   
3. การแทรกแซงราคาวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของ
ภาครัฐสงผลใหตนทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนและราคา
เอทานอลมีราคาสูงข้ึน 
4. ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลดต่ําลงทําใหการสงเสริมการ
ใชเชื้อเพลิงชีวภาพไมจูงใจใหประชาชนหันมาใชนํ้ามันแกส
โซฮอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมการลดตนทุนการผลิตและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอ
ทานอล โดยการเพิ่มผลผลิตตอไรและลดตนทุน/
ปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง เชน คาปุย ยาฆา
แมลงและสารเคมี เปนตน โดยเฉพาะตนทุนการ
ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง เพื่อไมใหเปน
ภาระตอผูใชน้ํามันทั่วประเทศ เน่ืองจากราคาเอ
ทานอลจากมันสําปะหลังมีราคาแพง หรือเพื่อ
ไมใหรัฐตองใชเงินสนับสนุน ดังนั้นการสงเสริม
อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสําปะหลังให
สามารถแขงขันในตลาดเอทานอลไดโดยเสรี จึง
จําเปนตองใหหนวยงานที่เก่ียวของควบคุมให
ราคามันสําปะหลังมีราคาถูกลง ควบคุมราคา
ปจจัยการผลิตหรือมีการเพิ่มผลผลิตตอไรใหมาก
ข้ึนเพื่อทําใหเกษตรกรมีรายไดตอไรมากข้ึน เปน
ตน 
 ๒ .  ส ง เสริมกลไกการค า เอทานอลเสรี ใน
อุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากการใช เปน
เ ชื้ อ เ พลิ ง เ พ่ื อ จู ง ใ จผู ที่ ส น ใ จ จะล งทุ น ใน
อุตสาหกรรมเอทานอล 
 ๓. สงเสริมการสงออกเอทานอลไปตางประเทศ 
โดยการหาชองทางในการเปดตลาดสงออกใหม
และขยายตลาดสงออกในตางประเทศท่ีมีอยูเดิม 
เชน ประเทศฟลิปปนส และจีน รวมท้ังใหมีการ
เจรจาดานการคาระหวางประเทศ โดยใหผูคา



  

ผ1-๒๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํา นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.9 
สนับสนุนและสงเสริมการใช เชื้ อเพลิงที่ ผลิตจากพืชใน
ยานพาหนะของทางราชการและรถยนตสวนบุคคล เชน แกส
โซฮอล ไบโอดีเซล นํ้ามัน บี5 และการใชกาซธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

ตางประเทศรับซื้อเอทานอลจากประเทศไทย
แทนที่จะซื้อมันเสนไปผลิตเอทานอลเอง 
๔. การลดประเภทน้ํามันในกลุมเบนซิน/แกส
โซฮอล เชน การยกเลิกน้ํามันเบนซิน หรือน้ํามัน
แกสโซฮอล อ1ี0 เปนตน 
๕. ตองดําเนินมาตรการดานราคา ดานสถานี
บริการ และดานประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและจูงใจใหมีการใชน้ํามัน
แกสโซฮอลเพิ่มมากขึ้น 
6. ภาครัฐมึควรมีนโยบายแทรกแซงราคาวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอล 
7. ดําเนินการสงเสริมการประชาสัมพันธให
ประชาชนเห็นความสําคัญ และประโยชนจาก
การใชนํ้ามันแกสโซฮอล 



  

ผ1-๒๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.6.9 สร างมาตรฐาน
เ ท ค โ น โ ล ยี พ ลั ง ง า น
หมุนเวียน และสงเสริม
อุ ตสาหกรรมการผลิ ต
เ ท ค โ น โ ล ยี พ ลั ง ง า น
หมุนเวียนในประเทศ เพ่ือ
ลดตนทุน และเพิ่มสัดสวน
การผลิตในประเทศ โดยการ
สนับสนุนมาตรการด าน
ภาษีและการลงทุนเพื่อจูงใจ
ผูประกอบการ เชน สงเสริม
การลงทุนและรับประกัน
ความเสี่ยงผานกองทุนเพ่ือ
การสนับสนุนการลงทุนใน
โครงการสงเสริมการลงทุน
ดานอนุรักษพลังงานและ
พลั งงานทดแทน (ESCO 
Fund) เปนตน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: 
พน (พพ.) 
อก (สกท.) 
วท (สวทช.) 

 กค 

กระทรวงพลังงาน  

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

โครงการสงเสริมการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน (ESCO Revolving Fund)  
1. ใหการสนับสนุนการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทนในหลายลักษณะ เชนรวมลงทุนในโครงการ (Equity 
Investment) การเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน/พลังงาน
ทดแทน (Equipment Leasing) ร วมลงทุนในบริ ษัทจั ด
การพลังงาน (ESCO Venture Capital) การชวยใหโครงการ
อนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนไดรับสิทธิประโยชนจาก
โครงการที่ใหการสนับสนุนดานการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก การออกหนังสือค้ําประกันใหแกโครงการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทน (Credit Guarantee Facility) 
เพื่อใหโครงการเหลานั้นไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/
ธนาคารพาณิชย ทั้งนี้โครงการฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม
ความเหมาะสมรวมถึงการชวยเหลือทางเทคนิค 
2. แตงตั้งคณะกรรมการการลงทุน มีหนาที่วางนโยบายการ
ลงทุน ทําหนาที่กํากับและติดตามการปฏิบัติงานของผูจัดการ
กองทุน รวมถึงจะเปนผูอนุมัติการลงทุนและการถอนตัว
ทั้งหมดโดยไดคัดเลือกและแตงตั้งผูจัดการกองทุน 2 ราย คือ 
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (มพส.) และมูลนิธิอนุรักษ
พลังงานแหงประเทศไทย (มอพท.) ซึ่งแตละรายจะมีหนาที่
บริหารจัดการกองทุน ESCO Fund  
   ผลการดําเนินงาน เม.ย. 2558 – พ.ย. 2559 มีดังนี้  

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ1-๒๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ดําเนินการสงเสริมการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งสิ้น 19 
โครงการ  
2. ใช เงินลงทุนจาก ESCO Revolving  Fund รวมทั้ งสิ้ น 
122.98 ลานบาท   
3. สามารถกระตุนใหเกิดการลงทุนดานการอนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทนรวม 163.37  ลานบาท  
4. เกิดการประหยัดพลังงานเปนมูลคา 35.20 ลานบาท/ป  
คิดเปนพลังงานท่ีประหยัดได 1.84 ktoe/ป 
5. สามารถชะลอการเกิด CO2 ได 0.009 ลานตันคารบอน/ป 
ผลการดําเนินงานโครงการฯ รวม 4 ระยะท่ีผานมา 
1. ดําเนินการสงเสริมการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งสิ้น 145 
โครงการ  
2. ใช เงินลงทุนจาก ESCO Revolving  Fund รวมทั้ งสิ้ น 
1,027.10 ลานบาท   
3. สามารถกระตุนใหเกิดการลงทุนดานการอนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทนรวม 5,390.61  ลานบาท  
4. ประหยัดพลังงานเปนมูลคา 775.10 ลานบาท/ป   
5. คิดเปนพลังงานที่ประหยัดได 39.09 ktoe/ป  
6. สามารถชะลอการเกิด Co2 ได  0.176 ลานตันคารบอน/ป 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
ปงบประมาณ 2558 
สนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 1  (เอทานอล 
และไบโอดีเซล) ใหใชงานไดอยางยั่งยืน 



  

ผ1-๒๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปงบประมาณ 2559 
สนับสนุนการวิ จั ยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการปรับปรุ ง
ประสิทธภิาพและพัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ            (เอ
ทานอล และไบโอดีเซล) ใหใชงานไดอยางยั่งยืน เชน 
- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการเกิดปญหาตะกอนขาวและวิธี
เก็บรักษาไบโอดีเซลระยะยาว 
- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง  
- วิจัยพัฒนาวิธีรักษาคุณภาพกากนํ้าตาล และการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการหมักเอทานอลจากกากน้ําตาล 
- วิจัยพัฒนาเอนไซมลดความหนืด (เอทานอลจากหัวมัน
สําปะหลังสด) 

1.6.10 พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ
บุ คลากรด านพลั ง ง าน
หมุนเวียนใหมีคุณภาพ ทั้ง
การผลิตและใชพลั งงาน
อยางมีประสิทธิภาพ โดย
การจัดฝกอบรม พัฒนา 
และถายทอดทักษะความรู
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การพลังงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: 
พน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานทดแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ  
     โครงการน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือจัดทําหลักสูตรและฝกอบรม
หลั กสูตรพลั ง งานทดแทนใหแกบุคลากรในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่มีศักยภาพ เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจและมีการนําพลังงานทดแทนไปประยุกตใชมากขึ้น ให
สามารถนําพลังงานทดแทนมาประยุกต ใช ในสถาน
ประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรจะ
ครอบคลุมองคความรูดานพลังงานทดแทน และองคความรู
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจคารบอนต่ํา 
การคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) 

 
 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานทดแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ  
สําหรับการฝกอบรมของรุนที่ 4 และ รุนที่  5 ยังไมพบ
อุปสรรคปญหาใดๆ ยกเวนหลักสูตรอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม
และเครื่องเรือน ในรุนท่ี 4 ที่มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว 40 คน แตมีผูเขาฝกอบรมเพียง 
23  คน ทั้ งน้ีจากการวิเคราะห นาจะมาจากสาเหตุที่
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนสวน
ใหญ มีบุคลากรนอยแตอยางไรก็ตาม ยังถือวามีจํานวน
บุคลากรจํานวนหน่ึงที่สนใจเขารับการฝกอบรม 
     โดยสรุป สําหรับรุนที่ 4 และรุนที่ 5 มีผูสมัครเขารับและ
ผานการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 72 คน ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่

 
 
 
 
-ผูเขารวมอบรมมีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร
พลังงานทดแทนในสวนของพลังงานแสงอาทิตย
มากที่สุด 



  

ผ1-๒๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ซึ่งไดจากการประยุกตใชพลังงานทดแทนไวดวย ทั้งนี้เพื่อ
กระตุนใหเกิดการนําเอาแนวคิดและความรูท่ีไดจากการ
ฝกอบรมหลักสูตรพลังงานทดแทนไปประยุกตใชใหเกิดผล
สําเร็จตอไป โดยป 2557 มีเปาหมายดําเนินการ 300 คน 
- ผลการดาํเนนิงาน (ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2559)  
แผนการจัดอบรมท้ังหมด 10 รุน จํานวน 400 คน จัด
อบรมไปแลวจํานวน 7 รุน มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น 288 
คน 

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติดานพลั งงาน
ทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (เอ
ทานอลและกาซชีวภาพ) พพ. ไดดําเนินการกอสรางติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณดานพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ใน
ปงบประมาณ 2555 นั้น ทั้งน้ีเพ่ือใชอุปกรณดังกลาวเปน
ตนแบบการฝกปฏิบัติการดานพลังงานทดแทน ไดแก ชุดฝก
ปฏิบัติการระบบผลิตเอทานอล และชุดฝกปฏิบัติการระบบ
ผลิตกาซชีวภาพ สําหรับใชในการฝกปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะ 
ความรูความเขาใจดานพลังงานทดแทน และสงเสริมใหมี
การใชพลังงานทดแทนมากข้ึน ดังน้ัน จึงมีโครงการที่จะ
พัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติดานพลังงานทดแทน เพื่อให
สอดคลองกับตนแบบดังกลาว โดยมุงเนนในการสรางองค
ความรู การพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานพลังงานทดแทน (เอทานอลและกาซชีวภาพ) โดยป 
2557 มีเปาหมายดําเนินการ 170 คน 
 - ผลการดําเนินงาน (ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2559)  

วางไววาจะตองไดจํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น 80 คน (รุนละ 
40 คน) อยางไรก็ตามหากมองในภาพรวมของการฝกอบรม
แลว การฝกอบรมตั้งแตรุนที่  1 ถึงรุนที่  5 มีผูผานการ
ฝกอบรมแลวรวมทั้งสิ้น 200 คน คิดเปนคาเฉลี่ย 40 คนตอ
รุนซึ่งถือวาเปนไปตามเปาหมาย 
 
 

 



  

ผ1-๒๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แผนการจัดอบรม 11 รุน จํานวนทั้งสิ้น 330 คน จัดอบรม
ทั้งสิ้น 11 รุน จํานวนผูผานการอบรมทั้งสิ้น 334 คน และ
มีการจัดสงรายงานฉบับสมบูรณแลวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 
2559 

1.6.11 วิจัยและพัฒนา 
รวมถึงสรางองคความรูดาน
เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งจากวัสดุเหลือ
ใชจากการเกษตร ขยะ และ
แหลงพลังงานธรรมชาติ  
(ลม แสงอาทิตย น้ํา และ
อ่ืนๆ) รวมทั้ งถ ายทอด
วิธีการดูแลรักษา และการ
ซอมบํารุงใหแกชุมชน หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหมีศักยภาพในการผลิต
พลั งงานหมุนเวียน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนในระดับชุมชนและ
ทองถิน่ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: 
พน (พพ.) 

 มท (อปท.) 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
มีการดําเนินการ ดังนี ้
โครงการสงเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถาน
ประกอบการ พพ. คัดเลือกผูประกอบการที่มีระบบผลิตกาซ
ชีวภาพหรือกําลังกอสรางจะแลวเสร็จ ที่มีความพรอมในการ
ลงทุนกอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพเปนไบโอ
มีเทน (CBG) และนําไปใชทดแทนความรอนหรือทดแทน 
NGV ในยานยนต โดยพพ. ใหเงินสนับสนุนอัตรารอยละ 
30-40 ของมูลคาการลงทุนรวม ซึ่ง พพ. ไดคัดเลือก
ผูประกอบการได 3 แหง ประกอบดวยขนาดกําลังการผลิต 
CBG 9 12 และ 15 ตัน/วัน รวมเปนเงินสนับสนุน 36 
ลานบาท  
พพ. ดําเนินโครงการศึกษาความตองการใชพลังงาน
เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพในการนํากาซชีวภาพและ CBG เปนพลังงาน 
ทําการศึกษาขอมูลเทคโนโลยีและแนวทางมาตรการ
สนับสนุนการสงเสริม CBG ของไทยและตางประเทศ พรอม
ทั้งสํารวจความตองการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช LPG 
น้ํามันเตา และ NG ทีมีศักยภาพในการนํากาซชีวภาพและ 
CBG เปนพลังงานทดแทน โดยเขาสํารวจ 140 150 และ 

 
 
 
1. ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานของ CBG ซึ่งรับรองโดยกรม
ธุรกิจพลังงาน ทําใหผูประกอบการไมสามารถผลิตและ
จําหนาย CBG ใหกับยานยนตทั่วไป 
2. ขณะน้ีวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ ที่จะมาจากของ
เสียนํ้าเสียคอนขางจํากัด ซึ่งมีการนําไปใชแลวเกือบหมด 
ทําใหวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิต CBG จะ
เปนของเสียผสมและพืชพลังงาน ทําใหตนทุนการผลิต 
CBG สูง สงผลใหไมสามารถแขงขันราคาไดกับ NGV ใน
ตลาดปจจุบัน 
3. ประชาชนและผูประกอบการ ยังไมมีความเขาใจ CBG 
อยางดี ขาดความเชื่อมั่นในเร่ืองของประสิทธิภาพในการ
นําไปใชงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ควรจัดทํามาตรฐานของ CBG ใหอยางชัดเจน 
รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนและ
ผูประกอบการรับทราบ พรอมท้ังจัดทําขั้นตอน
การขออนุญาตจําหนาย CBG ใหมีกฎเกณฑหรือ
เงื่อนไขที่คลองตัวมากขึ้น 
2. ควรมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนสําหรับ 
CBG ที่มาจากวัตถุดิบที่แตกตางกัน เพื่อให
สะทอนตนทุนการผลิตจริง 
3. ควรดําเนินการเผยแพรความรูเก่ียวกับ CBG 
ใหรบัทราบ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค 



  

ผ1-๒๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

60 แหงตามลําดับ (รวม 350 แหง)  เพื่อวิเคราะห
ศักยภาพในการสงเสริมการใช CBG เพื่อเปนพลังงาน
ทดแทนในเชิงความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม ในเชิง 
Demand and Supply ทั้งมิติเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร 
ขนสง และนํามาจัดทําแผนการสงเสริมการใช CBG เพื่อเปน
พลังงานทดแทนในเชิงความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม 
สัมมนาเผยแพรผลการศึกษา อยางนอย 80 คน 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการโครงการ
เสรมิสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยได
ขยายผลการดําเนินงานและตอยอดสูการสรางการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยการติดตามและกํากับ
การดําเนินงานดานการจัดการขยะของโรงเรียนที่ เปน
กลุมเปาหมายเดิม 30 แหง ใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ พรอมขยายผลการดําเนินการ
ดานการจัดการขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 10 แหง รวมทั้งสรางระบบปุยหมัก (Compost) ใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 4 แหง และพัฒนาให
เกิดชุมชนตนแบบดานการจัดการขยะจํานวน  5 ชุมชน ซึ่ง
ทําใหไดปริมาณขยะรีไซเคิลถึง 54.72 ตัน ปริมาณขยะ
อินทรียที่ถูกนําไปใชประโยชนในรูปแบบของการหมักเปน
กาซชีวภาพ การทําปุยหมักและการทํานํ้าหมักชีวภาพ 
จํานวน 31.12 ตัน นอกจากนั้นยังสามารถผลิตกาซชีวภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ1-๒๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ได 2,189.19 ลูกบาศกเมตร หรือเทียบเทากับกาซแอลพีจี 
854.62 กิโลกรัม สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 
17.76 ตันของกาซคารบอนไดออกไซด และกรุงเทพมหานคร
สามารถลดคาใชจายในการจัดการขยะไดถึง 154,512 บาท 
 
เมืองพัทยา 
-สงเสริมใหชุมชนรวมกันคัดแยกพลาสติกเพื่อนําไปแลก
น้ํามันเชื้อเพลิงจากพลาสติก เพ่ือนํามาใชกลับรถยนตเก็บ
ขนกลองเครื่องดื่มของเมืองพัทยา 
 
เทศบาลนครเชียงใหม 
- ผ ลิ ต ปุ ยหมั ก อิ นท รี ย จ า ก เ ศ ษใ บไม สํ า ห รับ ใ ช ใ น
สวนสาธารณะและแจกจายใหประชาชนไปใชประโยชนใน
ครัวเรือน โดยนําเทคนิคจากมหาวทิยาลัยแมโจมาใช เพื่อลด
การเผาและปญหาหมอกควัน 
 
เทศบาลนครพิษณุโลก 
-เทศบาลนครพิษณุโลกไดมีการจัดการขยะ โดยใชวิธีการ
บําบัดขยะมูลฝอยดวยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical 
Biological Treatment : MBT) แทนวิธีการเดิมคือการฝง
กลบ(Landfill) ขยะซึ่งจะไมสามารถนําขยะกลับมาใชใหม
ได  แตวิ ธีการเชิ งกล-ชีวภาพหรือMBT ซึ่ งขยะที่ผ าน
กระบวนการMBT แลว ขยะสวนหนึ่งจะสามารถนําไปรอน
แยกนําไปอัดเปนขยะเชื้อเพลิง (RDF) ไดซึ่งเชื้อเพลิงขยะ
(RDF) ที่ไดจากกระบวนการMBT จะถูกนําไปใชเปนพลังงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปริมาณเศษใบไมมีปริมาณมากกวากําลังการผลิต 
 
 
 
 
 
-ในปจจุบัน ตั้ งแต เดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป 
บริษัทเอกชนที่ทําหนาที่รอนเพื่อคัดแยกขยะที่จะนําไปทํา
เปนเชื้อเพลิงRDF ไดหยุดดําเนินการ เ น่ืองจากอยูใน
ระหวางหมดสัญญา MOU  ทําใหไมสามารถผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะตอได  และอีกปญหาสําคญัของศูนยกําจัดขยะคือ 
ชาวบานบางสวนในพื้นที่ตําบลบึงกอก ตองการใหศูนย
กําจัดขยะยายออกไป จึงเปนอีกปจจัยที่ทําใหการลงนาม
สัญญา MOU ฉบับใหม กับบริษัทเอกชนดังกลาว ที่ทําการ



  

ผ1-๒๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งจะ
ชวยลดสารมลพิษทางอากาศไดดีกวาใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
เปนหลัก 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
-กิจกรรมใหความรูประชาชนเรื่องพลังงานทดแทนโดย
แสงอาทิตย  (โซลาเซลล) 

รอนขยะไปเปนเชื้อเพลิง ทําไดยากข้ึน ซึ่งปจจุบันนี้กําลัง
อยูในชวงเจรจา 

1.6.12 สร างสั งคมแห ง
การเรียนรู ด านพลั งงาน
ห มุ น เ วี ย น  แ ล ะ ส ร า ง
เครือขายพลังงานหมุนเวียน
ให มีความเขมแข็ง จาก
กระบวนการมีสวนรวมใน
ชุมชน เพื่อเปนกลไกในการ
แลกเปลี่ยนองคความรู เชน 
เ ค รื อข า ยพลั ง ง าน ล ม  
เครือขายชีวมวลและกาซ
ชีวภาพ และเครือขายการ
จัดการดานพลังงาน เปนตน 
ตลอดจนจัดใหมีหลักสูตร
การเรี ยนการสอนด าน
พลังงานหมุนเวียนให กับ
เยาวชนไทย 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: 

กระทรวงพลังงาน  
กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 
มีการดําเนินการ ดงัน้ี 
- พพ. ไดคัดเลือกสถาบันการศึกษาใน 3 ระดับ ไดแก 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั่วประเทศ 60 
แหง โดยแบงเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 29 แหง 
มัธยมศึกษา 26 แหง และระดับอุดมศึกษา 5 แหง คิดเปน
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ระยะเวลา 1 
วัน/สถานศึกษา จํานวน 5,750 คน โดยใชสื่อการเรียนรู
ประกอบดวย 
1) คูมือความรูเร่ืองพลังงานทดแทนจากขยะ  โดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหา ใหมีความเปนปจจุบันที่สามารถสื่อเขาใจ
งาย เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาในแตละระดับ โดย
เนื้อหาครอบคลุมสถานการณการใชพลังงานในประเทศไทย 
พลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ  สถานการณขยะในปจจุบัน 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ วิธีการจัดการขยะเพื่อ
ผลิตพลังงาน นโยบายและมาตรการการสงเสริมการผลิต
พลังงานจากขยะ 

 
 
 
1. จํานวนสถานศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการมีจํานวนมาก           
การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเขารวมฯตองใชความ
ละเอียดรอบคอบ และกําหนดเกณฑการพิจารณาที่มีความ
เหมาะสม 
2. ระยะเวลาจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแตละแหงมีจํากัด
เพียง 3 ชั่วโมง ดังน้ันเน้ือหา/กิจกรรมท่ีดําเนินการอาจไม
สามารถนําเสนอรายละเอียดเชิงลึกไดมากนัก แตจะเปนการ
สรุปเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลา 
 

 
 
 
-การดําเนินโครงการใหความรูเรื่องพลังงานขยะ
ในสถาบันการศึกษาควรดําเนินการตอเนื่อง เพื่อ
สงเสริมและเผยแพรความรูในเรื่องการคัดแยก
การจัดการขยะ และนํามาผลิตพลังงานใหกับ
นัก เ รี ยน นักศึกษา  ตลอดจนบุคลากรใน
สถานศึกษา ทั่วประเทศ นอกจากนี้ผูที่เขารวม
โครงการยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปเผยแพร
ใหกับบุคคลอ่ืนตอไปได อีกดวย 



  

ผ1-๒๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พน (พพ.) 
 ทส 

2) ภาพยนต Animation 2D โดยใชเนื้อหาหลักจากคูมือ
สําหรับกิจกรรมการใหบริการวิชาการพลังงานขยะใน
สถานศึกษา เปนการจัดกิจกรรมใหกับสถานศึกษาแตละ
แหงโดยใชรูปแบบการนําความรูเรื่องการผลิตพลังงานจาก
ขยะเคลื่อนที่ความรูกับนักเรียน นักศึกษา เรียกวา พลังงาน
สัญจร (Energy School Tour) โดยในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จะเปนรูปแบบการเรียนรูผานสื่อคูมือและ
ภาพยนต Animation 2D สวนในระดับอุดมศึกษา เปน
รูปแบบการจัดกิจกรรมเสวนาใหความรูผานกระบวนการ 
มี ส วน ร วม  (Participatory Learning) โ ด ย ร วม กั น คิ ด 
อภิปราย และหาขอสรุปรวมกันตามโจทยปญหาและแนว
ทางการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานที่แตละกลุมไดรับ โดย
มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากขยะ
จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานพลังงานขยะ ความรูจากคูมือฯ 
และ Animation 2D โดยมีผลการประเมินในดานเนื้อหา
และกระบวนกิจกรรม ดังนี ้
นักเรยีนระดับประถมและมัธยมศึกษา ในหัวขอ (1) ความรู
และความเขาใจเรื่องพลังงานทดแทน กอน-หลังการจัด
กิจกรรมส วนใหญมีความรู ความเข า ใจ เพิ่มมากขึ้น  
(2) ประโยชนและความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรม และ 
(3) การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พบวา ผลการ
ประเมินในทุกหัวขออยูในเกณฑดีมากปนอันดับสูงสุด 
นักศึกษาและคร-ูอาจารย ระดับอุดมศึกษา 
 ในหัวขอ (1) ความรูและความเขาใจเรื่องพลังงานทดแทน 
กอน-หลังการจัดกิจกรรม สวนใหญเห็นวาไดรับความรูและ



  

ผ1-๒๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ความเขาใจมากขึ้น (2) การนําเสนอเน้ือหาของวทิยากร 
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก (3) รูปแบบ/
กระบวนการที่ใชในกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก 
และ (4) ความเหมาะสมของอุปกรณ/สื่อท่ีใช พบวามีความ
พึงพอใจมากเปนลําดับสูงสุด 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํา นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.9 
สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธเรื่องการจัดทําไบโอแกสแก
ประชาชนและผูสนใจ 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
- ดําเนินการจัดอบรมการหมักแกสชีวภาพจากมูลสัตวและ
ขยะอินทรียประเภทอื่นใหกับเครือขาย ทสม. ที่สนใจ ทําให
ปญหาที่เกิดจากขยะอินทรียในชุมชนลดลง 
 
ทสจ.กําแพงเพชร 
-รวมกับเครือขาย อส.พน. ตําบลคลองนํ้าไหลและสนับสนุน
การทําบอกาซชีวภาพจากการเลี้ยงสุกรในครัวเรือน ในพ้ืนที่
ตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวดักําแพงเพชร 
 
ทสจ.ชัยนาท 
จัดอบรมการจัดการของเสียและเศษวัสดุเหลือใชเพื่อผลิต
เปนพลังงานทดแทน ใหกับกลุมเปาหมายประชาชนในเขต



  

ผ1-๒๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลเมืองชัยนาท ที่ไดรับประโยชนจากการนําขยะสด
และของเสียโรงฆาสัตวมาผลิตกาซชีวภาพ 
 
ทสจ.สกลนคร 
กิจกรรมการทําปุยหมัก 
- การทําปุยหมักอินทรีย 
- กิจกรรมการปุยชีวภาพ 
- การทําสารสกัดชีวภาพ 
 
ทสจ.ยโสธร   
- ดําเนินการจัดอบรมการหมักแกสชีวภาพจากมูลสัตวและ
ขยะอินทรียประเภทอ่ืนใหกับเครือขาย ทสม. ที่สนใจ 
 
ทสจ.สตูล 
ดําเนินการจัดทําฐานการเรียนรูการทําแกสชีวภาพจากขยะ
อินทรียในชุมชน (เศษอาหารจากครัวเรือน) 

หมายเหตุ  :   ๑.      หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลจากหนวยงานรับผิดชอบ และ/หรือขอมูลที่รายงานยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการ

ดําเนินงานทีส่อดคลองตามแนวทางการปฏิบัตไิด   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๒  
 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ของ ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2-1 ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ในระยะสิ้นสุดแผน :  
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
การอนุรักษและ
ฟนฟูแหลง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
อยางยั่งยืน 

2.1 พ้ืนที่ปาไมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 
ของพ้ืนท่ีประเทศ 

หนวยวัด : รอยละ 
 

คําอธิบายตัวชี้วดั 

ขอมูลท่ีตองการ :  

พื้ นที่ ป า ไม  ประกอบด วย  ป าสงวน
แหงชาติ (ปาบกและปาชายเลน) พื้นที่
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา  
เขตห ามล าสัตวป า และป าไม ถาวร 
เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่องนโยบาย
ปาไมแหงชาติ 

 
สูตรการคํานวณ :   

(พ้ืนที่ปาไม ÷ พื้นที่ทั้งประเทศ) x 100 

 
แหลงขอมูล 
- ทส (ปม./อส./ทช.) 

เนื้อที่ปาของประเทศไทย 

ป 2552 มีรอยละ 

33.56 ของพื้นท่ีประเทศ 

ที่มา: กรมปาไม, 2552 

- กรมปาไม (ปม.) 
พ้ืนที่ ป าไมรอยละ
31.57 ของพื้ นที่
ประเทศ 
 

กรมปาไม (ปม.) 
พื้นที่ปาไมรอยละ
31.62 ของพื้นท่ี
ประเทศ 
 
 

กรมปาไม (ปม.) 
พื้นท่ีปาไมรอยละ 
31.60 ของพ้ืนที่
ประเทศ 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คําอธิบายนิยามพื้นท่ีปาไม 
นิยามพ้ืนที่ปาไมท่ีใชสําหรับการแปล
ตีความภาพดาวเทียม เพ่ือจัดทําขอมูล
สภาพพื้นที่ปา คือ พื้นที่ปกคลุมของพืช
พรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืน
ตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอย
กวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญา
และลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติที่ปรากฏ
ลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่จําแนกไดวาเปน
พื้นที่ปาไมโดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส 
หรือพ้ืนที่ที่มีตนไมแตประเมินไดวา
ผลผลติหลักของการดําเนินการไมใช 
เนือ้ไม ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม 
สวนยาพารา และสวนปาลม 

   กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง (ทช.) 
1. กิจกรรม
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ปาชายเลน  
- ปลูกปาชายเลน 
411 ไร  

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
(ทช.) 
1. กิจกรรมบรหิาร
จัดการทรัพยากร
ปาชายเลน  
- ดูและเขตพิทักษ 
รักษสัตวนํ้า 
จํานวน 131 ชุด

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง (ทช.) 
1. กิจกรรม
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ปาชายเลน  
- ดูและเขต
พิทักษ รักษ 

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง (ทช.) 
1. โครงการ
บูรณาการและ
สงเสริมการ
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากร 
ปาชายเลน  

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง (ทช.) 
1. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ทางทะเลและ
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
- บํารุงแปลงปลูก
ปาชายเลน อายุ 
2-6 ป 17,106 
ไร  
- เพาะชํากลาไม
ปาชายเลน 3.5 
ลานกลา 
- จัดทําเขตพิทักษ
ปาชายเลน  
รักษสัตวน้ํา 
40,908ไร  
- ดูและเขตพิทักษ 
รักษสัตวน้ํา พื้นที่ 
๖๗๐,๐๐๐ ไร 
จํานวน ๑๓๑ ชุด
ปฏิบัติการ 
- บํารุงแปลงปลูก
เสริมและปรับปรุง
สภาพปาชายเลน
อายุ 2-6 ป 
48,464 ไร  
- โครงการสํารวจ
เพ่ือวางแผนการ

ปฏิบัติการ 
- บํารงุแปลงปลูก
ปาชายเลน อายุ 
2-6 ป 16,867 
ไร 
- บํารงุแปลงปลูก
เสริมและปรับปรุง
สภาพปาชายเลน
อายุ 2-6 ป 
19,964 ไร  
- จัดทําเขตพิทักษ
ปาชายเลน  
รักษสัตวน้ํา 
50,000 ไร  
- เพาะชํากลาไม 
ปาชายเลน 
3,500,000 กลา 
- งานคุมครอง
ปองกันรักษา 
ปาชายเลน 4 เรื่อง    
- งานเสริมสรางฯ 
การบริหารจัดการ
พ้ืนที่สงวน  

สัตวน้ํา พื้นที่ 
723,059 ไร
จํานวน 146 
ชุดปฏิบัติการ 
- บํารุงแปลง
ปลูกปาชายเลน 
อายุ  
2-6 ป 7,367 
ไร 
- จัดทําเขต
พิทักษปาชาย
เลน รักษสัตวน้ํา 
19,000 ไร 
- โครงการ
สํารวจเพื่อ
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง 
และพื้นที่สาธติ
เพ่ือวางแผนการ
จัดการ 

- ปลูกปาในพื้นท่ี
เสื่อมโทรม 
2,660ไร 
(การปลูกปาชาย
เลนที่ดําเนินการ
ตามระเบียบกรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
วาดวยการปลูก
และบํารุงปาชาย
เลนสําหรับ
องคกรหรือ
บุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๔(การ
ไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศ
ไทย)1,700ไร, 
โครงการปลูกปา
ชายเลนเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

ชายฝง 
- เพาะชํากลาไม
ปาชายเลน 
จํานวน 
1,000,000 
กลา 
- บํารุงแปลง
ปลูกปา  
ชายเลน อายุ 2 
– 6 ป 6,590 
ไร 
- จัดทําเขต
พิทกัษ 
ปาชายเลน  
รักษสัตวน้ํา 
30,000 ไร 
- ปลุกปา 
ชายเลน 
5,760 ไร 
โครงการอนุรักษ
ฟนฟูปาชายเลน 
8.4 แสนกลา 
เฉลิมพระเกียรติ
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จัดการทรัพยากร
ปาชายเลน 
- งานคุมครอง
ปองกันรักษา 
ปาชายเลน 
- งานเสริมสรางฯ 
การบริหารจัดการ
พื้นที่สงวน 
ชีวมณฑลระนอง
อยางยั่งยืน 
- จัดการปาชาย
เลนอยางยั่งยนื
โดยประชาชน 
มีสวนรวม 
 
 

ชีวมณฑลระนอง
อยางยั่งยนื 
- งานจัดการ 
ปาชายเลนอยาง
ยั่งยืน โดย
ประชาชน 
มีสวนรวม 
-งานอนุรักษความ
หลากหลายระบบ
นิเวศปาชายเลน 
- งานปกหลัก
หมายแนวเขตที่ดิน
ปาชายเลน 
- งานยุทธการ
แกไขปญหาวิกฤต
ปาไมของชาติ 

กุมาร ี 
ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ  
5 รอบ 2 
เมษายน 2558 
360 ไร,  
แผนการปฎิบัติ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
บุกรกุพ้ืนที่ปา
ชายเลน (AO) 
416 ไร และ 
โครงการปลูก 
ปาชายเลนเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ 
พระบรม 
ราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนม 
พรรษา 12 
สิงหาคม 2558 

สมเด็จพระนาง
เจาพระบรม 
ราชินีนาถ 
(รวมกับ
กองทัพบก) 
2. กิจกรรม
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ปาชายเลน 
2.1 โครงการ
พลิกฟนคืน 
ปาชายเลนสู
ธรรมชาติ เฉลิม
พระเกียรต ิ
พระบาท 
สมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลราช
สมบัติครบ 70 
ป 9 มิถุนายน 
2559 และ
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
229.3 ไร) 
- งานบูรณาการ
และสงเสริมการ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรปาชาย
เลน โดยการ 
มีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 
2. กิจกรรม
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ปาชายเลน  
- ดูและเขต
พิทักษ รักษสัตว
น้ํา จํานวน 146 
ชุดปฏิบัติการ 
- งานจัดทํา
ระบบฐานขอมูล
ทรัพยากร 
ปาชายเลน 
- โครงการสํารวจ
เพื่อจัดทํา 
แนวเขตตามราง 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ ์
พระบรม 
ราชินีชินาถ 
เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนม 
พรรษา 7 รอบ 
12 ส.ค. 59 
2.2 งานดูแล
เขตพิทักษ  
รักษสัตวน้ํา 
-กิจกรรมอบรม
หลักสูตร 
ราษฎร
อาสาสมัคร
พิทักษทะเลและ
ชายฝง (รสทช)  
ซึ่งเปนราษฎรท่ี
เคยผานการ
อบรมหลักสูตร
มาแลว จํานวน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
พ.ร.บ.สงเสริม
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง 
3. กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธภิาพ
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง 
- จัดทําเขต
พิทักษปา 
ชายเลน รกัษ
สัตวน้ํา 
50,000 ไร 
- บํารุงแปลง
ปลูกปาชายเลน 
อายุ 2-6 ป 
2,400 ไร 
3. กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธภิาพ
การคุมครองและ

700 คน และ
กลุมเครือขาย
ใหม 600 คน 
รวม 1,300 
คน 
- กิจกรรม
สนับสนุน
โครงการชายฝง 
จํานวน 292 
โครงการ 
- กิจกรรม
สํารวจชุมชน
ชายฝง  
เพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลชุมชน
ชายฝง จํานวน 
577 ชุมชน  
ใน 24 จังหวัด 
เพ่ือเปน
ฐานขอมูล 
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปองกันการ 
บุกรกุปาชายเลน 

ทางทะเลและ
ชายฝง 
- กิจกรรม
ถายทอดความรู 
จัดเตรียมเน้ือหา 
จัดทําสื่อ
ประกอบ
ระหวาง
โรงเรียน/
สถาบันการ 
ศึกษา จํานวน 
10 โรงเรียน/
สถาบันการ 
ศึกษา และ 
งานติดตาม
ประเมินผล 
2.3 ชุมชน
เขมแข็ง  
ปาชายเลน
ยั่งยืน 
- กิจกรรมจัดทํา
แปลงสาธิต
ทดลอง
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ขยายพันธุเพ่ือ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ 
จํานวน 7 แหง 
2.4 อนุรักษ
พันธุกรรม 
ไมปาชายเลน
แบบมีสวนรวม  
- กิจกรรม
สงเสริมใหชุมชน
ขยายพันธุไมปา
หายากใกลสูญ
พันธุ จัดหา
เมล็ดพันธุและ
จัดสรางเรือน
เพาะชํากลาไม
ชั่วคราว  
นําพันธุไมที่
ขยายพันธุได
กลับสูธรรมชาติ 
- กิจกรรม
พัฒนาการใช
ประโยชนความ



ผ๒-9 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หลากหลายทาง
ชีวภาพชุมชน
ชายฝงทะเล 4 
ชุมชน 
- กิจกรรม
ประเมินความ
เสี่ยง เตรียม
ความพรอม
ชุมชนเพื่อปรับ
วิถีชุมชนชายฝง
พัฒนาเปน
ชุมชนคารบอน
ต่ํา และจัดทํา
ประเมิน 
Carbon foot 
print ในชุมชน
ชายฝง 10 
ชุมชน 
2.5 เตรียม
ความพรอม 
ของ ทช. และ 
ปาชายเลน 
เพ่ือตอบสนอง
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
พันธกรณี
ตางประเทศ  
(ชีวมณฑล)  
- กิจกรรมจัดตั้ง 
พัฒนา ปรับปรุง 
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน และ
สงเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
การเรียนการ
สอนดานดาน
การอนุรักษใน
พื้นที่ศูนย
ประสาน งาน
บริหารจัดการ
พื้นที ่
- กิจกรรมสู
พื้นที่สงวน 
ชีวมณฑล
ระนอง 
(จดหมายขาว 
ประกวด
สัญลักษณ) 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
 - กิจกรรม
จัดการพัฒนา
และปรับปรุง
แหลงเรียนรูและ
พื้นที่สาธิตเพื่อ
การสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชงิ
นิเวศในพื้นท่ี
สงวนชีวมณฑล
ระนอง 
 

ปญหา/อุปสรรค 

กรมปาไม (ปม.) 
1. ในอดีตที่ผานมา กรมปาไม ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม โดยการแปลตีความภาพถายดาวเทียม สํานักจัดการที่ดินปาไม  

เริ่มไดรับงบประมาณในป 2556 จึงมีขอมูลพื้นที่ปาเริ่มในป 2556 
2. การจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ เนื่องจากมีขอจํากัดในการถายภาพดาวเทียม ภาพดาวเทียมที่นํามาใช

ตองเปนภาพที่ถายชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ซึ่งเปนชวงฤดูหนาว-ฤดูรอน ซึ่งเปนชวงท่ีไมมีเมฆมาบดบังภาพ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อส.) 
 ระบุปญหาวา พื้นที่ปาไมรอยละ 40 ตามนโยบายปาไมแหงชาติ ประกอบดวยพ้ืนที่ปาอนุรักษรอยละ 25 คิดเปนเน้ือที่ 80.75 ลานไร และพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15  
คิดเปนเนื้อที่ 48.45 ลานไร ซึ่งปจจุบัน (2559) พื้นที่ปาอนุรักษมีเนื้อที่ 74.74 ลานไร ขาดเนื้อที่ประมาณ 6.01 ลานไร และพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ มีเน้ือที่ 34.18 ลานไร ขาด
เน้ือที่อีกประมาณ 14.27 ลานไร ซึ่งปญหาอยูที่ตองหาพื้นที่ปาไมที่สมบูรณเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

กรมปาไม (ปม.) 
   ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่จัดทําข้ึน โดยการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว กรมปาไม หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ สามารถนําขอบเขตพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน อาท ิแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ขอบเขตพื้นที่อนุรักษในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช พื้นที่รับผิดชอบของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มาซอนทับกับขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ท่ีจัดทําข้ึนในแตละปสําหรับใชวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ แตขอมูลขอบเขตของแตละ
หนวยงานควรจะชัดเจน 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) เสนอแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษ ไดแก 
    1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรงสํารวจพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ท่ีมีสภาพปาสมบูรณ เพ่ือนําไปประกาศเปนอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 
    2.กรมปาไมกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพสมบูรณ และมีขอบเขตชัดเจนไวเพื่อการอนุรักษ อาจจะอยูในรูปแบบของ วนนันทนาการ สวนปาเพื่อการทองเท่ียวปาชุมชนฯ 

2.2 จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูก
คุกคามจนใกลสูญพันธุ 

หนวยวัด : ชนิด 

ขอมูลที่ตองการ : จํานวนชนิดพันธุ
ตางๆ ที่ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ 
 
แหลงขอมูล 
- ทส (สผ./อส./อสพ.) 
- วท 
- กษ 

- พืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืช
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ และ
พืชใกลสูญพันธุของประเทศ
ไทย จํานวน 1,407 ชนิด 
ใน 135 วงศ  ในจํานวน
ดั งกลาวเป นพื ชถ่ินเดี ยว 
(endemic) 764 ชนิด พืช
กึ่ ง ถ่ิ น เ ดี ย ว  ( semi-
endemic) 15 ชนิ ด โดย
ชนิ ดพื ชในวงศ กล วยไม
(Orchidaceae) มี จํ าน วน
มากที่สุด เปนจํานวน 174 

- - - กรมอุทยาน
แหงชาติ  
สัตวปา และ
พนัธุพืช 
จากการสํารวจ
พรรณพืช 
จํานวน 1,442 
ชนิด พบวา 
มีสถานภาพ
พรรณพืช ดังนี ้
-พืชใกลสูญพันธุ
จากธรรมชาติ 

สํานักงานนโยบาย 
และ 
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สัตวมีกระดูก 
สันหลังที่ถูก
คุกคามในประเทศ
ไทยขอมูล ณ  
ป พ.ศ. 2559   
มีดังน้ี 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ชนิด 
- ชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสัน
หลั งในประเทศไทย ชนิด
พันธุ เฉพาะถิ่น และชนิด
พันธุที่ถูกคุกคาม ณ ป พ.ศ. 
2548 มีดังนี ้
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  116 
ชนิด 

- นก 180 ชนิด  
- สัตวเลื้อยคลาน 32 ชนิด 
- สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  
5 ชนิด 

- ปลา 215 ชนิด 
 
ที่ มา : สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2554  

(Extinct in the 
wild,EW) จํานวน 
1 ชนิด  
-พืชใกลสญูพันธุ
อยางยิ่ง(Critically 
Endangered,CR)
จํานวน 18 ชนิด 
-พืชใกลสูญพันธุ
(Endangered, 
EN) จํานวน 
715 ชนิด  
-พืชที่มีขอมูลไม
เพียงพอ (Data 
Deficient, DD)
จํานวน 501 
ชนิด 
  

-สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 123  
ชนิด 

-นก 171 ชนิด  

-สัตวเลื้อยคลาน 
49 ชนิด 

-สัตวสะเทินนํ้า
สะเทินบก 18 
ชนิด 

-ปลา 209 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
องคการสวน
พฤกษศาสตร 
มีการสํารวจ
พรรณพืช ดังน้ี 
- พืชถ่ินเดียว 20 
ชนิด 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
- พืชก่ึงถิ่นเดียว 
N/A 
- พืชหายาก 54 
ชนิด 
- พืชมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ 12 
ชนิด 
- พืชใกลสูญ 
พันธุ 4 ชนิด 

ปญหา/อุปสรรค 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ระบุวา  
1.งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ตองดําเนินการ ทําใหการศึกษาในแตละป จําเปนตองปรับลดพื้นที่ดําเนินการลง ทําใหขอมูลที่ได 
ไมครอบคุลมทั้งประเทศ 
2. ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 10/2558 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า มี ผอ.กทส.ทําหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการฯ  แตเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและภารกิจของสวนราชการ ตามคําสั่ง สผ. ท่ี 595/2559 เรื่อง การแบงสวนราชการใน สผ. เปนการภายใน ซึ่งได 
มีการปรับภารกิจการปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของอนุกรรมการฯ จึงทําใหไมสามารถประชุมคณะอนุกรรมการดังกลาวได 

องคการสวนพฤกษศาสตร 
-ในการศึกษาสถานภาพดานการอนุรักษจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการสํารวจในวงกวาง และตองวางแผนการติดตามผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งใชเวลายาวนานและตอเน่ือง
ในการศกึษาวิจัย 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ระบุวา 
1. ควรจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับปริมาณงานที่ไดเสนอไวในขอกําหนดโครงการ 
2. เรงดําเนินการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุมนํ้าเพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางและภารกิจในปจจุบัน และเพื่อไมให
ขอมูลที่ดําเนินการที่ผานมาน้ันเกิดความลาสมัยและทันกับสภาพแวดลอมปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง 

องคการสวนพฤกษศาสตร (อสพ.) 
หากสามารถดําเนินการวิจัยรวมกับหนวยงานที่ดูแลเชิงพื้นที่ ในหลายๆ พ้ืนที่ และมีการวางแผนในการเก็บขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ จะชวยใหการศึกษาวจิัยเพื่อระบุสถานภาพ 
มีความตอเนื่องและมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น 

2.3 สัดสวนพื ้นที ่อนุร ักษเพื ่อพิทักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพตอพื้นที่
ทั ้งประเทศเพิ ่ม ขึ ้น  โดยรักษาพื ้นที่
อน ุร ักษ ไว ไม น อยกวารอยละ  ๑ ๙ 
และเพิ่มพื ้นที ่ปาชายเลนไมนอยกวา 
ปละ ๕,๐๐๐ ไร 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
พื้นท่ีอนุรักษเพื่อพิทักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง พ้ืนที่
ซึ่งกันไวเพื่อคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

สัดสวนพ้ืนท่ีอนุรักษเพื่อ
พิ ทักษความหลากหลาย
ทางชี วภาพตอพื้ น ท่ี ท้ั ง
ประเทศ รอยละ 18.80 
 
ที่ ม า :  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ (2553) 

- - - - * สั ดส วนพื้ นที่
อ นุ รั ก ษ เพื่ อ
พิ ทั ก ษ ค ว าม
หลากหลายทาง
ชีวภาพตอพ้ืนที่
ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ      
รอยละ 22.76 

หมายเหตุ : * กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช มีภารกิจดูแลพ้ืนที่อนุรักษของ

ประเทศไทย 73 ลานไร เมื่อเทียบสัดสวนกับพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด 321 ลานไร คิดเปน

พ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษไวไดรอยละ 

22.76 ของพ้ืนที่ประเทศ 



ผ๒-16 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
และวัฒนธรรมที่มีอยูในพ้ืนที่นั้น ซึ่งมีการ
จัดการโดยวิธีทางกฎหมายและวิธีอื่นๆ 
(คํานิยาม “พื้นที่อนุรักษ” ของสหภาพ
การอนุรักษโลก หรือ IUCN (The World 
Conservation Union) และ
คณะกรรมาธิการวาดวยอุทยานแหงชาติ
และพ้ืนที่อนุรักษ (Commission on 
National Parks and Protected Areas 
– CNPPA กลาววา " พ้ืนที่อนุรักษ คือ 
พื้นที่ซึ่งกันไวเพ่ือคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยูในพื้นที่
นั้น ซึ่งมีการจัดการโดยวิธีทางกฎหมาย
และวิธีอ่ืนๆ”) 
 
ขอมูลท่ีตองการ :  
     ๑. พื้นที่อนุรักษ  
     ๒. พื้นที่ปาชายเลนที่เพิม่ข้ึนตอป 
 
สูตรการคํานวณ :   
(พ้ืนที่อนุรักษ ÷ พื้นที่ทั้งประเทศ) x 
100 
 



ผ๒-17 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
แหลงขอมูล 
- ทส (อส./ทช.) 

ปญหา/อุปสรรค 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

2.4 รอยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล 
มีแผนบูรณาการการฟนฟูพื้นที่ชายฝง
ที ่ไดรับผลกระทบ ตามแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
ขอมูลท่ีตองการ :  
1. จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย 
2. จังหวัดชายทะเลที่มีแผนบูรณาการ
การฟนฟูพื้นที่ 
ชายฝงที่ไดรับผลกระทบ ตามแนวทาง
การจัดการที่ เหมาะสม 
 
 

ประเทศไทยมีชายฝงทะเล
ยาวประมาณ 3,148.23 
กิโลเมตร ครอบคลุม
จังหวดัชายฝงทะเล 23 
จังหวดั โดยชายฝงทะเล
ดานอาวไทย มีความยาว 
2,055.18 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ 17 
จังหวดั (ตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร  

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง 
(ทช.) 
1. โครงการจัดทํา
แผนหลักและ
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง (ตัง้แตปาก
แมนํ้าปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ 
ถึงแหลมตะลุมพุก 
จ.นครศรีธรรมราช 

2.โครงการ
เสริมสรางองค

  
 
 
1.โครงการจัดทํา
แผนหลักและ
แผนปฏิบัติการ
แกไขปญหาการ 
กัดเซาะชายฝง
พ้ืนที่เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธานี 
และ จ.นราธิวาส 
2.โครงการออกแบบ
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝง
และจัดทํารายงาน

 
 
 
1.โครงการ
เสริมสราง 
องคความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
กลุมเปาหมายใน
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝง
ทะเล 23 
จังหวัด 
2.โครงการ
ศึกษาวจิัยเชิง

 
 
 
1.โครงการเสริม 
สรางองคความรู
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 
กลุมเปาหมายใน
การแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝง 
ทะเล 23 จังหวัด 
2.โครงการจัดการ
ปองกันการกัด
เซาะชายฝง โดย
วิธีปกไมไผชะลอ

 
 
 
1.โครงการ
บรรเทาความ
เดือดรอนและ
ฟนฟูชายฝงท่ีถูก
กัดเซาะโดยการ
ปกไมไผชะลอ
ความรุนแรงของ
คลื่น ตําบล
แหลมฟาผา 
อําเภอพระสมุทร
เจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
สูตรการคํานวณ :   
(จังหวัดชายฝงทะเลที่มีแผนบูรณาการ
การฟนฟูพ้ืนที่ชายฝงที่ไดรับ
ผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่
เหมาะสม÷จังหวัดชายทะเลทั้งหมด) 
x 100 
 
แหลงขอมูล 
- ทส (ทช.) 
- มท (ยผ./อปท.) 
- คค (จท.) 

สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปตตานี และนราธิวาส) 
และชายฝงทะเลดาน 
อันดามัน มีความยาว 
1,093.14 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝง
ทะเลรวม 6 จังหวัด 
(ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบ่ี ตรัง และสตูล) 
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงไดรับ
มอบหมายใหจัดตั้ง
หนวยงานประสานงาน
หลักในการดําเนินงานตาม
กรอบแผนบูรณาการ 
งบประมาณการจัดการ
และแกไขปญหาการ 
กัดเซาะชายฝงทะเล รวม 
23 จังหวัด ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2554–2559 และยังได
มีการจัดทําแผนหลักและ

ความรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
กลุมเปาหมายใน
การปองกันและ
แกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล
23 จังหวัด 

การวิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
พ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติสิรินาถอ.
ถลาง จ.ภเูก็ต 
3. โครงการ
ออกแบบโครงสราง
ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงและจัดทํา
รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
ในพื้นที่ปากน้ํา
แหลมสิงห อ.แหลม
สิงห จ.จันทบุรี 
4.โครงการ
ออกแบบโครงสราง
ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงและจัดทํา
รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 

ปฏิบัติการการ
ลดผลกระทบ
จากการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล  
ดวยการใชวสัดุ
ทดแทนไมไผ
ชะลอคลื่น 
3.โครงการศึกษา 
วิจัยเชิงปฏิบัติ 
การการลด
ผลกระทบจาก
การ กัดเซาะ
ชายฝงทะเลดวย
วิธีการปกไมไผ
ชะลอคลื่น 
4.โครงการ
ศึกษาวจิัยเชิง
ปฏิบัติการการ
ลดผลกระทบ
จากการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลดวย
โครงสราง
คอนกรีตโปรง 

ความรุนแรงของ
คลื่น   
จ.สมทุรปราการ 
 

2.โครงการจัดทํา
นโยบายและ
แผนการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาต ิ
3.โครงการ
ศึกษาวิจัยระบบ
หาดและ 
แนวทางการ
แกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝง 



ผ๒-19 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
แผนปฏิบัติการแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลแลวเสร็จใน 3 พ้ืนที่ 
ไดแก พื้นที่อาวไทย
ตอนบน หรือรูปตัว ก  
(ปพ.ศ.2551)
ประกอบดวย แนวชายฝง
ทะเล 6 จังหวดั ไดแก 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี พื้นท่ีชายฝงทะเล
ตะวันออก (ป พ.ศ. 
2552) ประกอบดวย 
แนวชายฝงทะเล 4 
จังหวดั ไดแก จังหวัด
ตราด จันทบุร ีระยอง 
และชลบุรี และพื้นที ่
อาวไทยตอนลาง (ตัง้แต
แหลมตะลุมพุกถึงปากน้ํา
ทะเลสาบสงขลา) 

พ้ืนที่วิกฤต  
ต.สองคลอง  
อ.บางปะกงจ.
ฉะเชิงเทรา 
5..โครงการออกแบบ
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝง
และจัดทํารายงาน
การวิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
พ้ืนที่วกิฤต  
ต.แสนสุข อ.เมือง  
จ.ชลบุร ี
6.โครงการ
เสริมสราง 
องคความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
กลุมเปาหมายใน
การปองกันและ
แกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล 
23 จังหวัด 

5.โครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ 
กัดเซาะชายฝง
ทะเลต.คลอง 
ตําหรุ อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 
 



ผ๒-20 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 (ป พ.ศ. 2552) 
ประกอบดวย แนวชายฝง
ทะเล 2 จังหวดั ไดแก 
จังหวดันครศรีธรรมราช 
และสงขลา  
ที่มา: กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง,2554 
 

7.โครงการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการ
แกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงราย
จังหวัด 23 จังหวัด 
8.โครงการศึกษา
สํารวจและจัดทํา
แผนที่ ที่ดินชายฝง
ทะเลเชิงละเอียด
พรอมหมุดหลักฐาน
นํ้าทะเล 23 
จังหวัด 

  กรมเจาทา 
ปงบประมาณ 
2555 ได
ดําเนินงานพัฒนา
โครงการปองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝงครอบคลุม
พื้นที่ชายฝง 8 
จังหวัด จํานวน
รวมทั้งสิ้น 14 
โครงการ 

  
ปงบประมาณ 
2556 ได
ดําเนินงานพัฒนา
โครงการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง
ครอบคลุมพื้นที่
ชายฝง 8 จังหวดั 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 
14 โครงการ 
ประกอบไปดวย 

 
ปงบประมาณ 
2557 ได
ดําเนินงาน
พัฒนาโครงการ
ปองกันการ 
กัดเซาะชายฝง
ครอบคลุมพื้นที่
ชายฝง 9 
จังหวดั จํานวน
รวมทั้งสิ้น 16 

 
ปงบประมาณ 
2558  ได
ดําเนินงาน
พัฒนาโครงการ
ปองกันการกัด
เซาะชายฝง
ครอบคลุมพ้ืนที่
ชายฝง 4 จังหวัด 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 
6โครงการ 

 
ปงบประมาณ 
2559 ได
ดําเนินงาน
พัฒนาโครงการ
ปองกันการกัด
เซาะชายฝง
ครอบคลุมพ้ืนที่
ชายฝง 4 
จังหวัด จํานวน
รวมทั้งสิ้น 6
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ประกอบไปดวย 
1.งานศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและ
สํารวจออกแบบ
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝง ในพื้นที่  
2 จังหวัด 2 
โครงการ  
2.งานกอสราง
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝง ในพื้นที่ 6 
จังหวัด จํานวน 8 
โครงการ   
3. การขนยาย
ทรายขามรองนํ้า
(sand 
bypassing) ใน
พื้นที่ 2 จังหวัด 
จํานวน 4 
โครงการ  

 
1.งานศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและ
สํารวจออกแบบ
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝง 
ในพ้ืนที่ 4 จังหวดั 
5โครงการ  
 2.งานกอสราง
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝง 
ในพ้ืนที่ 5จังหวดั 
จํานวน 5โครงการ   
3. การขนยาย
ทรายขามรองน้ํา
(sand bypassing) 
ในพ้ืนที่ 3 จังหวดั 
จํานวน 4 
โครงการ  
 

โครงการ 
ประกอบไปดวย 
1.งานศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและ
สํารวจออกแบบ
โครงสราง
ปองกันการกัด
เซาะชายฝง ใน
พื้นที่ 5 จังหวดั 
6 โครงการ  
 2.งานกอสราง
โครงสราง
ปองกันการกัด
เซาะชายฝง  
ในพื้นที่ 5
จังหวดั จํานวน 
8 โครงการ    
3. การขนยาย
ทรายขามรอง
น้ํา(sand 
bypassing)  
ในพื้นที่ 1

ประกอบไปดวย 
1.งานศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและ
สํารวจออกแบบ
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝง ในพื้นที่ 
3 จังหวัด 3
โครงการ  
 2.งานกอสราง
โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝง ในพื้นที่ 
1จังหวัด จํานวน 
1โครงการ  และ 
3. การขนยาย
ทรายขามรองนํ้า
(sand 
bypassing)  
ในพื้นที่ 1 
จังหวัด จํานวน 
2 โครงการ  

โครงการ 
ประกอบไปดวย 
1.งานกอสราง
โครงสราง
ปองกันการกัด
เซาะชายฝง ใน
พ้ืนที่ 3จังหวัด 
จํานวน 5
โครงการ  และ 
2. การขนยาย
ทรายขามรอง
น้ํา(sand 
bypassing)  
ในพื้นที่ 1
จังหวัด จํานวน 
2 โครงการ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จังหวดั จํานวน 
2 โครงการ  
 

 

ปญหา/อุปสรรค 
 กรมเจาทา 
 - ในชวงปงบประมาณ 2555-2559 กรมเจาทาไดดําเนินงานพัฒนาโครงการปองกันการ กัดเซาะชายฝงครอบคลุมพื้นท่ีชายฝง 16 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 57 โครงการ 
ประกอบไปดวย 
1.งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ในพื้นที่ 8 จังหวัด 16 โครงการ  
 2.งานกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ในพ้ืนที่ 12 จังหวดั จํานวน 27 โครงการ  และ 
3. การขนยายทรายขามรองนํ้า (sand bypassing)  ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด จํานวน 14 โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  โดยการพัฒนาโครงการดังกลาวขางตน กรมเจาทาได
บูรณาการเพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทที่ ทช. ไดดําเนินการไว 

- ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด = (16/23)x100 เทากับ รอยละ 69 

-ในแตละปกรมเจาทาไดรับงบประมาณในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางจํากัด ไมสอดคลองกับจํานวนพื้นที่ที่เกิดปญหาการกัดเซาะ เนื่องจากมีพื้นที่วกิฤตเรงดวนจํานวน
มาก นโยบายของกรมเจาทาจึงจําเปนตองดําเนินการวาจางที่ปรึกษา ทําการศึกษาและสํารวจออกแบบ รวมถึงการของบประมาณกอสรางแกไขปญหาในพื้นที่เรงดวนโดยเฉพาะที่อาจ
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและทางราชการเปนลําดับตนๆ กอน 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
2.5 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการจัดทําระบบ
การอนุรักษดินและน้ํา 
 
หนวยวัด : ไร 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
การอนุรักษดินและน้ํา (Soil and Water 
Conservation)  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ใ ช
ทรัพยากรดินและน้ําอยางเหมาะสม ดวย
วิธีการชาญฉลาด คุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด และมีความยั่งยืน การนํามาตรการ
การอนุรักษดินและน้ํามาใชเพื่อปองกัน
และรักษาดินไมใหถูกชะลางพังทลาย ทั้ง
บนพ้ืนที่ที่มีความลาดเทต่ําจนถึงพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง ซึ่งปจจุบันมาตรการ 
การอนุรักษดินและนํ้าที่ใชกันอยูสามารถ
แบงออกตามลักษณะของมาตรการได
เป น  2 ประเภท คื อ มาตรการวิ ธีกล 
(Mechanical Measures) และมาตรการ
วิ ธี พื ช  (Vegetative Measures) ซึ่ งก าร
เลือกใชมาตรการใดควรพิจารณาลักษณะ
ดิน ลักษณะภูมิประเทศ และปริมาณ
น้ําฝน ตลอดจนการใชประโยชนบนพื้น

พื้ น ที่ ที่ ได มี ก า ร จั ด ทํ า
ระบบการอนุรักษดินและ
น้ํ า  ในช วงแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหง 
ช าติ  ฉ บั บ ที่  1  – 1 0 
แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้
1.ดานการอนุรักษดินและ
น้ําเพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน 14.54 
ลานไร 
2.ดานการปรับปรุงบํารุง
ดินเพ่ือฟนฟูดินเสื่อมโทรม
๙๗.2๑ ลานไร 
3.ดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
144,550 แหง 
ที่ มา: กรมพัฒนาที่ดิ น , 
2554 

 
 
 
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 
971,728 ไร 

 
 
 

1,046,722 ไร 
 
 

84,374  
 ไร 

 
 
 
 
 
 

941,608 ไร 
 
 
 

1,011,845 ไร 
 
 

236,006 
 ไร 

 
 
 
 
 
 

909,168.57 
ไร 
 
 

1,019,629 ไร 
 
 

218,641 
 ไร 

 
 
 
 
 
 

895,930 ไร 
 
 
 

1,005,000 ไร 
 
 

212,231 
 ไร 

 
 
 
 
 
 

1,012,924.65 
ไร 
 
 

1,005,315 ไร 
 
 

147,290 
 ไร 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ที่ดิน โดยอาจเลือกวิธีการผสมผสาน
มาตรการให เหมาะสมเพื่ อใหการทํ า
การเกษตรเกิดความยั่งยืน 
 
ขอมูลท่ีตองการ :  
 
หนวยงานเจาของขอมูล : 
- กษ (พด.) 

ปญหา/อุปสรรค 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

หมายเหต ุ:    ๑.       หมายถึง หนวยงานเจาของขอมูล 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยงัไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไวได 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2-2 ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปญหาอุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
                             พ.ศ.2555-2559 ในระยะส้ินสุดแผน : ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนรุักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาตอิยางย่ังยืน 
  

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

แผนงานท่ี ๒.๑  การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนเิวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงกึง่ชื้น ระบบนเิวศแหลงนํ้า 
                    ในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนเิวศเกาะ) 
ระยะเรงดวน 

2.1.1 สงเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบ
พื้นที ่ปาอนุร ักษให เปนช ุมชนเชิงนิเวศ 
(Eco-Village) เพื ่อส งเสริมให ม ีวิถ ีช ีว ิต 
ที ่สามารถอยู รวมกับธรรมชาติไดอยาง
กลมกลืนและพึ ่งตนเองได รวมทั ้งเพิ ่ม
บทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาปา 
โดยการสงเสริมใหชุมชนเปนผูริเริ่มและ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลไกระดับชุมชน 
ซึ ่งม ีภาคราชการและภาค ีการพ ัฒนา    
ทําหนาที ่เปนผู ใหความชวยเหลือและ
สนับสนุน เพื่อใหเกิดการจัดการการใช
ประโยชนจากปาชุมชนอยางยั่งยืน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทส (ปม./อส.) 
อพช. 

กรมปาไม (ปม.)  ดําเนินการ ดังน้ี 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ปา (FACT) ในรูปแบบคณะกรรมการที่ปรึกษากลุม
ปาสงวนแหงชาติ มีหนาที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินการกิจกรรมดานการบํารุง สงวน 
คุมครอง รักษา  สภาพปาสงวนแหงชาติ ซึ่งมีผลดีดานการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 
(โดยเฉพาะภาคประขาชน) จนเกิดมีแผนการจัดการปาสงวนแหงชาติเชิงพ้ืนที่แบบมีสวน
รวมระดับพ้ืนท่ีศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ
-กรมปาไม รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จัดใหมีการประกวด
ปาชุมชน ตามโครงการคนรักษปา ปารักชุมชน ตั้งแตป 2551-2559 มีปาชุมชน 
แผนงาน ระบบ กระบวนการในการอนุรักษพิทักษปาอยางเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของ
สมาชิกในชุมชนมีผลงานเปนที่ประจักษ สามารถเปนตัวอยางและศูนยกลางเปนผูใหกับ
ชุมชน จํานวน 68 จังหวัด ไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลจากโครงการทั้งสิ้น 1,253 
รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศจากการประกวด จะไดรับรางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีปาชุมชนไดรับรางวัลชนะเลิศ ตั้งแตป 
2551-2559 รวม 9 ป าชุมชน จํานวนการประกวดป าชุมชนประจําป  2559 มี
ผูเขารวมประกวด 1,338 ปาชุมชน มีปาชุมชนไดรับการพิจารณาไดรับรางวัล ทั้งสิ้น 
138 รางวลั 

 
- ไมมีงบประมาณสนับสนุน  
คณะกรรมการฯ 
- ขาดบุคลากรในการ
ประสานงาน 
 

 
- ควรมีงบประมาณ/งบอุดหนุน 
ในการสนับสนุนกับคณะกรรมการท่ี
ปรึกษากลุ มป าสงวนแห งชาติ  
ในการดํ าเนินงานตามแผนการ
จัดการปาสงวนแหงชาติเชิงพื้นที่ 
แบบมีสวนรวมระดับศูนยจัดการ
กลุ มป าสงวนแห งชาติ  (อย าง
ตอเน่ือง) 
-การดําเนินงานโครงการเป นการ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งไมมีแผนงานและงบประมาณใน
การปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่ผาน
มาโดยเจียดจายจากงบประมาณปกติ
ของแต ละหน วยงาน จึ งควรมี
ขอกําหนดให เปนแผนปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และแผนงบประมาณ เพื่ อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ดําเนินการดังนี ้
1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนในพื้นที่ปาอนรัุกษ (สสอ.) โดยที่คนในชุมชนจะเปนผูใหความรวมมือในการ
ปองกันและรักษาพ้ืนที่ปา และหนวยงานจะเปนผูใหการสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุน
และขอมูลทางวชิาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สรางเครือขายในการอนุรักษ
และฟนฟูผืนปา และเสริมสรางคุณภาพท่ีดใีหแกคนในชุมชน  เงินอุดหนุนที่ชุมชนไดรับ
จะทําใหสามารถจัดหาอุปกรณมาเสริมการดําเนินกิจกรรม ตางๆ ไดดีข้ึนโดยเฉพาะการทํา
แนวกันไฟ การปองกันไฟ  การดูแลรักษาปาอนุรักษที่เอ้ือประโยชนใหกับชุมชน และใช
สําหรับจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูท่ีมารวมดําเนินกจิกรรม อีกทั้งยังชวยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เชน การจัดทําระบบประปาภูเขา การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อ
นําน้ํามาใชในชุมชน ทําใหชุมชนมีความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของปา
ตนน้ําลําธารมากข้ึน และรวมกันรักษาไว เพราะหากไมมีปาตนนํ้าชุมชนก็จะไมมีน้ําใช 
ตลอดจนไมมีพืชอาหารและสมุนไพร นอกจากน้ี สสอ. ยงัทําใหในแตละชุมชนลดการจุด
ไฟเผาปาในชวงฤดูแลงไดอยางชัดเจน ตลอดจนกระบวนการดําเนินงาน สสอ. ทําใหคนใน
ชุมชนไดแสดงความคิดเห็นไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งในชุมชน กับชุมชนหมูบาน
ใกลเคยีง ละหนวยงานตางๆ ทําใหมีความสามัคคีในชุมชน ลดความขัดแยงในชุมชน
ระหวางชุมชนและกับเจาหนาที่รัฐโดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม จํานวน  1,468 หมูบาน
ใน 52 จังหวดั 
2. ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการสรางเครือขายการแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควันในทองที่จังหวัดแพรและนาน จํานวน ทั้งสิ้น 5 รุน รุนละ 100 คน รวมผูเขารวม
อบรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 500 คน และปจจุบันมีเครือขายการแกไข
ปญหาไฟปาในทองที่จังหวัดแพร และจังหวัดนาน จํานวน 79 เครือขาย มีสมาชิกรวม 
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3,160 คน 
 มูลนธิิเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

-มูลนิธิมีพื้นที่ปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานดานการจัดการทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหมงานเนนกระบวนการปฏิรูปกลไกเชิงสถาบันในการ
จัดการทรัพยากรปฏริูประบบสิทธินําหลักการสิทธิชุมชนมาปฏิบัติการในพื้นที่ และนํา
ชุดความรูจากปฏิบัติการมาเชื่อมโยงกลไกการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ในระดับ
พื้นที่ และระดับนโยบาย  
    ขณะเดียวกันทํางานพัฒนาศักยภาพของกลุมคนชายขอบบนพื้นที่สูง ควบคูไปกับ
การพัฒนาระบบขอมูลและชุดการวิเคราะหที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงในพื้นที่
เกี่ยวกับการจัดการปา เนนใหเกิดการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนอยางมีสวน
รวมบนฐานระบบนิ เวศ โครงการท่ีผานมา เชน  โครงการ “Scaling Up the 
Capacity of the Civic Network on Mobilizing the Reform of Natural 
Resources and Environmental Management” 
 

- การกําหนดแผนการทํางานดาน
ปาไมของหนวยงานภาครัฐทั้ง
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ
สั ต ว ป า แ ล ะ พั น ธุ พื ช  ก ร ม
สงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ฯลฯ แมจะมีแผนการจัดการ
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เป น
แผนงานรวมกัน แตพบวาการ
แปลงแผนสูปฏิบัติการเปนไป
ต า ม ก ร อ บ คิ ด ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน ไมไดมีการบูรณาการ
แผนงานและแผนงบประมาณ
เขาดวยกัน ทําให จังหวะกาว
ของการทํางานของแตละองคกร
ที่ ม า ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ภ า ค
ป ระช าช น  อ าจจะ ไม ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ันการแปลง
แผนสูปฏิบัติหากเปนไปไดควร
จะมีการบูรณาการงานระหวาง
หนวยงานภาครัฐดวยกัน 

 มูลนธิิ “ปา-ทะเลเพ่ือชีวิต” 
ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
1.การปลูกตนไมในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเปนประจําทุกป  ปลูกเนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน  

- - 
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วันสิ่งแวดลอมไทย  วันสิ่งแวดลอมโลก  
2. กิจกรรมสนับสนุนการเฝาระวังปาชายเลน 
3. กิจกรรมบานปลาโดยภูมิปญญาชาวบาน 
4. กิจกรรมธนาคารปูไข 
5.แปลงสาธิตการเลี้ยงเปยวในปาชายเลน 
6.สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงพื้นบานเปนเครื่องมืออนุรักษ 
7. จัดทําแนวเขต เพ่ือเปนแหลงอาหารของสัตวทะเลหายาก เชน พยูน  โลมา 
8.กิจกรรมโรงเรียน  ชุมชน  รวมอนุรักษคลองสวย  นํ้าใส  จัดการขยะชุมชน 

๒.๑.๒ อนุรักษและเรงฟนฟูใหมีการปลูก
ปาเพิ่มข้ึน ควบคูกับปองกันการลักลอบ 
บุกรุกทําลายปาและสัตวปา เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวในนโยบายการปาไม
แหงชาติในการเพ่ิมพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
รวมถึงสงเสริมการบริหารจัดการปาแบบ 
กลุมปา ปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา โดยใหชุมชนมีสวนรวม 
ในการจัดการ เพ่ือรวมกันดูแลรักษาและ
อนุรักษปาใหมีความยั่งยืน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (อส./ปม.) 

กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการ ดงัน้ี 
-  จัดทําโครงการพัฒนาปาไมรวมกับองคกรและเครือขายแบบบูรณาการ (ป 2555-
2559) จํานวน 360 โครงการ โดยสงเสริมใหองคกรและเครือขายเขามามีสวนรวม
ภาครัฐในกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษใหกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป 
- จัดทําโครงการพุทธอุทยาน (ป 2555-2559) จํานวน 155 โครงการ โดยให
พระสงฆและราษฎรในชุมชนใกลเคียง ท่ีพักสงฆมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร 
ปาไม เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการเผย
แผพระพุทธศาสนา 
-  สงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชน โดยไดจัดตั้งปาชุมชนไปแลวทั้งสิ้น จํานวน 9,874 
หมูบาน ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
และพื้นที่อ่ืนๆ อันมีลักษณะเปนที่สาธารณะที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานรับผิดชอบมี
พื้นที่ดําเนินโครงการปาชุมชนประมาณ 4.72  ลานไร  
(ขอมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559) 
 

 
- งบประมาณในการดําเนิน
โครงการมีจํากัดไมเพียงพอ
ในการสนับสนุนใหมี การ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ใ ห
ครอบคลุมทั้งประเทศ 
 
 
 
- งบประมาณในการดําเนิน
โครงการไมเพียงพอตอการ
ปฏิบั ติ งานให บรรลุ ตาม
เปาหมายจํานวนที่พักสงฆ 
(1,833 แหง) 
 

 
- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในรูปแบบงบอุดหนุนในการ
ดําเนินการแผนจัดการปาสงวน
แหงชาติเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม
และพ้ืนที่ ป าคงสภาพ (AO๔ ) 

รวมกัน 
 
 

- 
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- ปลูกปาและบํารุงรักษาปา ในบริเวณปาชุมชนบานจราใหม หมูที่  2 ตําบลบางโขง 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 70 ไร และปาชุมชนบานเขาทอก หมูที่ 5 ตําบล
พลับพลาไชย อําเภออูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี จํานวน 10 ไร 
 
 
 
 
 
 
- มีการติดตั้งปายแสดงปาสงวนแหงชาติในระดับศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 
บริเวณถนนสายหลักใหประชาชนทั่วไปเห็นไดชัดเจน 
- มีการเรงจัดทําขอมูลพื้นฐานระดับศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ โดยเฉพาะ
ขอมูลพ้ืนที่ปาคงสภาพ (AO๔) เพื่อชี้แจงใหชุมชนในและรอบพื้นที่ปาไมทราบและ
รวมกันดูแลรักษา ปองกันไมใหมีการบุกรุกและประสานงานกับ อปท. ในการจัดทํา
แผนการจัดการปาสงวนแหงชาติเชิงพ้ืนที่แบบมีสวนรวม ในการดูแลพื้นที่ปาไมรวมกับ
ทุกภาคสวน 

- พระสงฆ ท่ีพํานักในที่พัก
สงฆ ในพื้นที่ปาไม ยังคงมี
ค วาม เข า ใจ ไม ต รงกั บ
หลั กการในการอนุ รั กษ
ทรัพยากรปาไมภายในที่พัก
สงฆ  รวมถึงการสรางสิ่ ง
ปลูกสราง สรางถาวรวัตถ ุ
ในพื้นปาไมวา ไมสามารถ
กระทําได 
- ไมมีงบประมาณสนับสนุน  
คณะกรรมการฯ 
- ข าด บุ ค ล าก ร ใน ก าร
ประสานงาน 

สํานักงานนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.นครรราชสีมา 
โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาจังหวัดนครราชสีมาประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาจังหวัด
นครราชสีมา  (คปป.จ.นม.) จํานวน  8  ครั้ง 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดานการ
ดําเนินคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 โดยมี

 
  
- เ น่ื อ ง จ า ก จั ง ห วั ด
นครราชสีมาเปนจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ  ปจจุบันถูกจัด
อันดับให เป นจั งหวัดท่ีมี
ความวิกฤตรุนแรงดานการ
บุกรุกทํ าลายทรัพยากร 

 
  
1) ควรใหมีการดําเนินงานแบบ
บูรณาการในลักษณะน้ีอยาง
ตอเนื่ อง  โดยการสนับสนุน
อัตรากําลังจากหนวยงานทหาร 
ตํารวจ ปกครอง และปาไมใน
พื้ นที่  เพ่ื อให การดํ าเนินงาน
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เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ เขารวมประชุม  ประกอบดวย  เจาหนาที่ปาไม  ตํารวจ  
ทหาร  และปกครอง  รวมจํานวน  93  คน3)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันไฟปาและหมอกควัน  ในทองที่ตําบลโคกกระชาย  อําเภอครบุ รี  จังหวัด
นครราชสีมา  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2559  โดยมีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  800  คน 
4) จัดตั้งและจัดการประชุมคณะทํางานศูนยปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาระดับ
อําเภอ  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  3  ศูนย  ประกอบดวย  อําเภอครบุรี , อําเภอวังนํ้าเขียว  
และอําเภอปากชอง  เพื่อพิจารณาจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา 
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ถึงระดับพื้นที่  
5)  ออกติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ  และจัดทําฐานขอมูลในการ
ปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปา  ทองที่จังหวดันครราชสีมา   
6) จัดฝกอบรมประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกและเสรมิสรางเครือขายอนุรักษทรพัยากร
ปาไม  “รอบผืนปามรดกโลก”  จํานวน 3  รุน  รวมจํานวน  189  คน  ดังน้ี 
 (1) ทองที่อําเภอครบุรี จํานวน  1  รุน  ผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน  67  คน 
 (2) ทองที่อําเภอวังนํ้าเขียว จํานวน  1  รุน  ผูเขารบัการฝกอบรม จํานวน  66  คน 
 (3) ทองที่อําเภอปากชอง จํานวน  1  รุน  ผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน  56  คน 
7) สนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกตนไมเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ ณ บริเวณพืน้ที่ปาชุมชน 
เขาสามสิบสางและเขาเขียว ทองที่ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  เน้ือที่ 30 
ไร กลาไมท่ีปลูก จํานวน 6,000 ตน และแจกจายกลาไมใหประชาชนนําไปปลูกในท่ีดินตนเอง 
2,000  ตน 
8) จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70  ป  9  มิถุนายน  2559  ณ  บริเวณ
พื้นที่ปาชุมชน “ภูหลวง”ทองที่  ตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
เนื้อที่   70  ไร  กลาไม ท่ีปลูก  จํานวน 14,000  ตน  และแจกจายกลาไมให
ประชาชนนําไปปลูกในที่ดินของตน  2,000  ตน 

ปาไม  และมีขบวนการนํา
ชาวตางชาติ  (กัมพูชา)  ที่
ลั กลอบเข าเมื องโดยผิ ด
กฎหมาย  เข าไปทํ าการ
ลักลอบตัดไมพะยูงในเขต
อุทยานแห งชาติทั บลาน
และอุทยานแห งชาติ เขา
ใหญ  อยางตอเน่ือง  และมี
วิธีการที่สลับซับซอนมาก
ข้ึน จําเปนตองได รับการ
พิจารณาหามาตรการและ
แนวทางการแกไขปญหา
โดยเร งด วน  พ รอม กั บ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การสนธิกําลังปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไมทํ าลายป า
อยางตอเนื่อง 

บรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมาย 
สะดวก รวดเร็ว และทันต อ
เหตุการณ 
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9) จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  
2559  ณ  บริเวณพลิกฟนผืนปาในเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาครบุรี  ทองที่ตําบล 
โคกกระชาย  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่  84  ไร  กลาไมที่ปลูก  
จํานวน  16,800 ตน และแจกจายกลาไมใหประชาชนนําไปปลูกในที่ดินตนเอง 
2,000 ตน 
ทสจ.พังงา 

มีแผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาที่ดินทํากิน 

1.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทํ าลายป าระดับจังหวัดสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงาจํานวน 114 คดี พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุก 

1,258.16 ไร ผูตองหา 55 ราย 

2. โครงการอนุรักษฟนฟูคลองไตรมาศ หมูที่ 1,3,4ตําบลโคกเจริญ และหมูที่ 6 ตําบล
ทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงาบรรลุเปาหมาย 100% 

 
-งานปองกันรักษาปาไมไม
เปนเอกภาพ เน่ืองจากถูก
แบงเปนสามกรม 

 
-ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมจั งหวัดพังงา 
มีอํานาจในการพิจารณาความดี
ความชอบเบ้ืองตนของหนวยงาน
ปาไมในพ้ืนที่ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการ ดังนี ้
     การประกาศพ้ืนที่ คุ มครองสิ่ งแวดลอม โดยอาศัยอํ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ.2535           
ตามขั้นตอนการกําหนดเขตพื้นที่ตามมาตรการ และตามข้ันตอนของกฎหมาย 
โดยกลุมงานนิติการ ไดดําเนินการดังนี ้
- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของ
เรื่องในการยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
.... เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง สผ. โดยกลุมงานนิติการ ไดดําเนินการเสนอความเห็นและ
ประเด็นขอกฎหมายในการปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

- - 
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แหงชาติ (เชน องคประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม)  กองทุนสิ่งแวดลอม  
(เชน ที่มาของรายไดของกองทุนสิ่ งแวดลอม) เขตอนุ รักษและพื้น ท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอม และการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (เชน อายุของ
รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ได
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบราง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ พรอมมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นํารางพระราชบัญญัติดังกลาว รวมทั้ง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ตลอดจน
นําไปใชในการประกอบการพิจารณาตรวจรางพระราชบัญญัติรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการดวย ขณะน้ี อยูระหวางนําเสนอสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

๒.๑.๓ สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบพันธบัตรปาไมโดยการระดมทุนจาก
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองคกร
ตางๆ ตามหลักการการเก็บคาบริการเชิง
นิ เ ว ศ  (Payment for Ecosystem 
Services : PES) แล ะแ นวท าง  REDD+  
ในการรักษาพ้ืนที่ป าไมไวเพ่ือคงความ
สมดุลตามธรรมชาต ิ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ปม./อส./
สผ./ออป.)กษ กค 

องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 
 อ.อ.ป. ไมไดดําเนินการจางที่ปรึกษาทางการเงินโครงการอุตสาหกรรมแปรรูปไมสัก
เพื่อลงทุนการกอสรางโรงเลื่อยไมสัก โดย 1 สายผลิตใชเงินลงทุนประมาณ 40 ลาน
บาท  ตามแนวทางศึ กษาของที่ ป รึกษาสถาบัน วิจัยและให คํ าปรึกษาแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตมีการดําเนินการจางท่ีปรึกษาเพื่อหาแนวทางการระดม
ทุนระยะยาวเพื่อการปลูกสรางสวนปา โดยไดจางท่ีปรึกษาโครงการจัดหาแหลงเงินทุน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนปาเศรษฐกิจวงเงินคาจาง 840,000 บาท จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในป 2559 ไดดําเนินการจัดทําขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
ขณะนี้อยูในขั้นตอนรอนําเสนอโครงการจัดหาเงินลงทุนพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจของ 
อ.อ.ป. ใหคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ใหความเห็นชอบในเดือนมกราคม 2560 และ
หากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ใหสวนราชการที่เก่ียวของ 

- - 
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เชน ส.คร./ส.ศช./ ส.บน. พิจารณาตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เพื่อเตรียมการ
เสนอขออนุมัติเงินกูตามโครงการฯ จาก ครม. ใหแลวเสร็จภายใน ป 2560 ตอไป 
กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการดังนี ้
     ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการจัดตั้งกองทุนการดําเนินการเพ่ือ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่บางกระเจา จึงมีความเปนไปไดที่จะนํา
แนวทางตามหลักการตอบแทนคุณ ระบบ นิ เวศ  (Payment for Ecosystem 
Services: PES) และหลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay 
Principle: BPP) มาใชอยางเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่บางกระเจา รวมทั้งพื้นที่ปาชุมชนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เพื่อสราง
แรงจูงใจในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ใหแกประเทศไทยในการดําเนินงานตามความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) การกักเก็บคารบอนของไมสักชั้นอายุตางกัน 
     การดําเนินงานวิจัยการกักเก็บคารบอนของไมสักชั้นอายุตางกันซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2555 -2559) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกักเก็บ

 
     กลุมตัวอยางมีจํานวน
นอย หากเพ่ิมจํานวนกลุม
ตั วอยางมากขึ้ น  จะทํ า
ใหผลการศึกษาแมนยํ า  
มากขึ้น 
- ในฤดูฝนที่ ฝนตกหนัก
อาจทําใหใบไมในกระบะ
เกิด เชื้ อ ราได ซึ่ งต อ งให
ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ
ระมัดระวังไมใหเกิดเชื้อรา
ข้ึน โดยการเก็บใบไมมา
ตากแดดใหแหงกอนทํา
ก ารคั ด แ ยก แ ล ะ เข าสู
ข้ันตอนการอบตอไป 
 
 
 
 
 

- 
 

 
     ควรศึกษาความเต็มใจที่จะ
ยอมรับคาตอบแทนเพื่อรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ของประชาชนที่อาศัยอยู
เฉพาะในพื้นที่บางกระเจา ทั้ง 6 
ตําบล เปรียบเทียบกับความเต็ม
ใจที่จะจายเพื่อลดผลกระทบท่ีมี
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เชน 
ผูประกอบโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
แ ล ะ พื้ น ที่ ใ ก ล เ คี ย ง  เพื่ อ
ประยุกตใชหลักการผูกอใหเกิด
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay 
Principle: PPP) ในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่บางกระเจา 
 
 
- ควรดําเนินการศึกษาตอไป
อยางตอเนื่องใหครอบคลุมทุก
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คารบอนของไมสักสวนที่เหนือพื้นดิน ประกอบดวยลําตน กิ่ง และใบ และสวนที่อยูใต
ดินคอืราก การรวงหลนของใบและสวนอื่น ๆ ของไมสักตลอดจนการยอยสลายของใบ
สัก ทําใหไดรับทราบขอมูลมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคารบอน การรวงหลน 
และการยอยสลายของซากสักที่ระยะปลูกและอายุตาง ๆ และไดสมการความสัมพันธ
เพื่อนําไปใชประมาณมวลชีวภาพ และการกักเก็บคารบอน ตลอดจนการหมุนเวียน
ของคารบอนของแปลงปลูกสักในพื้นท่ีอ่ืนๆ อยูระหวางการรวบรวม วิเคราะหขอมูล 
และเขียนรายงาน 
 
2) การกักเก็บคารบอนของไมสกุลยูคาลิปตัสชั้นอายุตางกัน 
     การศึกษาน้ีทําใหทราบอัตราการเติบโต ปริมาตรไม มวลชีวภาพ การกักเก็บ
คารบอน การรวงหลนและการยอยสลายของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสและยูคา
ลิปตัส ยูโรฟลลาชั้นอายุตางๆ ที่ปลูกในพื้นท่ีตางกันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย การเติบโตของไมยูคาลิปตัสแตกตางกันไปข้ึนกับ 
อายุ ความหนาแนนของตนไม และสภาพพื้นที่มวลชีวภาพรวม (ลําตน กิ่งใบ และราก) 
ในชวงอายุ 1-10, 11-20, 21-30 และ 31-38 ป เฉลี่ยเทากับ 51, 275, 598 
และ 676 กิโลกรัมตอตนมีการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพรวม 24,130,282 
และ 319 กิโลกรัมตอตน คิดเปนปริมาณการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 
89, 477, 1,036 และ 1,170 กิโลกรัมตอตน การรวงหลนของซากพืชในแปลง 
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีสและยูคาลิปตัสคายูโรฟลลาเกิดข้ึนตลอดทั้งป โดยพบมาก
ที่สุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม สวนอัตราการยอยสลายมีความแปรผันไป
ตามพื้นที ่     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอายุและระยะปลูก ตลอดจน
การนําสมการความสัมพันธที่
ไดม าคํานวณ หาการกัก เก็บ
คารบอนของสวนสักในพ้ืนที่ตาง 
ๆ ของประเทศ 
 
 
 
 
- ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
เก่ียวกับมวลชีวภาพและการกัก
เก็บคารบอนของไมยูคาลิปตัส
ใหครบทุกชั้นอาย ุ
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3) การกักเก็บคารบอนของไมสกุลสนเขา 
ดําเนินการคัดเลือกตนไมในสวนปาไมสนชนิดตางๆ ๕ ชนิดในทองที่ภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย ไดแก สนสองใบ สนสามใบ สนคาริ
เบีย สนโอคารปา และสนเทคูนูมานี่ เพื่อจัดเตรียมแปลงตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลการ
รวงหลนของซากพืช และสรางสมการความสัมพันธในการประมาณมวลชีวภาพและ
การกักเก็บคารบอนของไมแตละชนิดในสวนปาจํานวน ๒๒ แปลง ทําใหทราบขอมูล
ปริมาณการรวงหลนของซากพืชของไมสนในสวนปาทั้ง ๕ ชนิด และสามารถสราง
สมการความสัมพันธในการประมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บ 
คารบอนของไมสน ๒ ชนิด คือ สนคาริเบีย และสนเทคูนูมานี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การกักเก็บคารบอนของไมสกุลอะคาเซียชั้นอายุตางกัน 
     รวบรวมขอมูลการประมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของไมสกุลอะ
คาเซียชั้นอายุตางกัน ในรูปของมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนเหนือพ้ืนดินและ
ใตดินของไมสกุลอะคาเซีย ปริมาณความเขมขนของคารบอนทั้งหมดในสวนตางๆ ของ
ไมสกุลอะคาเซยี 

 
- จํานวนแปลงตัวอยางไม
สนหลายชนิดขาดความ
หลากหลายของชั้นอายุ 
ยกเวนไมสน คาริเบียที่มี
แปลงตัวอยางที่ครอบคลุม
ชั้นอายุ ๖, ๑๘ และ ๒๙ 
ป 
- งบประมาณที่ ไดรับไม
สอดคลองกับจํานวนแปลง
ที่ ไดคั ด เลือกไว  จึ งตอง
เลือกทําขอมูลเพ่ือสราง
สมการความสั ม พั นธ ฯ
เฉพาะไมสนบางชนิด คือ
สนคาริเบีย และสนเทคูนู
มาน่ี 
 
 
 
 
- ส ภ าพ อาก าศ ใน บ าง
ช วง เวล าส งผล ต อ การ
ดําเนินการเก็บขอมูลใน
ภาคสนาม เชน ในชวงฤดู

 
- การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ทํา
ใหไดชุดขอมูลของไมสนคาริเบีย
ที่ครอบคลุมชั้นอายุไมที่มีทั้ ง
อายุนอย อายุปานกลาง และ
อายุมาก โดยเฉพาะชุดขอมูลท่ี
เปนสมการความสัมพันธในการ
ประมาณมวลชีวภาพและการ
กักเก็บคารบอนของไมสนคา
ริเบียในสวนปาที่ชั้นอายุ ๖ ป 
๑๘ ป ๒๙ ป และสมการรวม
ทุกชั้นอายุของไมสนคาริเบียที่มี
ความน าเชื่ อ ถือค อนข างสู ง 
สามารถนําไปใชในการประมาณ
มวลชี วภาพและการกัก เก็บ
คารบอนของสวนปาไมสนคา
ริเบียที่ปลูกในประเทศไทยได
เปนอยางด ี
 
 
- ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
เก่ียวกับมวลชีวภาพและการกัก
เก็บคารบอนของไมอะคาเซียชั้น
อายุตางกัน ใหครบทุกชั้น 
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5) ความผันแปรทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพในการกักเก็บคารบอนของกลาไม
ประดู 
     การดําเนินงานโครงการวิจัยความผันแปรทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพในการ
กักเก็บคารบอนของกลาไมประดูปา เปนโครงการภายใตแผนงานวิจัยการวิจัย
คารบอนในสวนปาของประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการแกไขภาวะโลกรอน โดย
ดําเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ การดําเนินงาน
ประกอบดวยการจัดสรางแปลงทดลอง โดยใชกลาไมประดูปาจาก ๒๔ สายพันธุ การ
เก็บขอมูลการเติบโตดานความสูงทั้งหมดและความโต (ขนาดเสนผานศูนยกลาง)  
ที่ระดับผิวดินของกลาประดูปาที่อายุ ๑ ถึง ๓ ป และการประเมินมวลชีวภาพของกลา
ไมประดูปาระหวางสายพันธุ ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา อิทธิพลของพันธุกรรมมีผลตอ
การเติบโต และมวลชีวภาพของไมประดูปาการเลือกสายพันธุที่มีการเติบโตดี จะเปน
การเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนดวย ซึ่งชวยลดสภาวะโลกรอน และมีผลดีใน
เชิงเศรษฐกิจดานคารบอนเครดิต 
 
6) การกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด  
     ไดดําเนินการทําโครงการวิจัยการกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด ตั้งแต 
ปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ผลการทําโครงการวิจัย ไดสํารวจและเก็บขอมูล

ฝนที่ฝนตกหนัก 
- การดํ าเนินการศึกษา
ป ริม าณ ค ว าม เข ม ข น
คารบอนตองใช เวลาใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล
พอสมควร 
 
- ประดูปาเปนพรรณไมที่มี
การเติบโตชา     จึงตองใช
เวลาในการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองหลายป  เพื่อผล
การศึกษาที่สามารถนํามา
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม การศึกษานี้จึง
ได เพียงผลการศึกษาใน
เบื้องตน 
 
 
 
 
 
 
- ปญหาในการหาแปลงไผ
เศรษฐกิจของเกษตรกรที่



ผ๒-37 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับประเมินการกักเก็บคารบอนในแปลงไผเศรษฐกิจ จํานวน ๕ ชนิด ไดแก  ไผ
บงหวาน ไผมันหมู ไผเลี้ยง ไผซางหมน และไผกิมซุง ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลในการ 
ประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ปริมาณเปอรเซ็นตคารบอน และหาสมการ
ความสัมพันธในการประเมินมวลชีวภาพของไผเศรษฐกิจ แตละชนิด 

ตรงตามเงื่อนไขของการ
ทดลองนั้นหาไดยาก เชน 
ขนาดพ้ืนที่ปลูกไผ  อายุ
การปลูก  และการดู แล
รักษาแปลงไผ เปนตน 
- มีขอจํากัดเรื่องเวลาใน
การปฏิบัติงานภาค สนาม
ที่ไมตอเน่ืองกัน 
- ฤดูกาลมีผลตอการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม 
- ขาดอุปกรณสําหรับอบ
ตัวอยาง 
- บุคลากรไมเพียงพอ- ยัง
ขาดแคลนเตาอบ ซึ่งไม
เพียงพอในการอบตัวอยาง 
- ปญหาไฟปาชวงฤดูแลง
เปนชวงไมสักทิ้งใบ 

๒.๑.๔ สนับสนุนบทบาทความรวมมือจาก
ภาคเอกชน ในการสงวน รักษา และ
อนุรักษทรัพยากรปาไมผานแนวทางตางๆ 
เชน การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม(Corporate Social 
Responsibility : CSR) เปนตน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : อก (สกท.)  

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) ดําเนินการ ดังน้ี 
-สนับสนุนบทบาทความรวมมือจากภาค เอกชน ในการสงวนรักษา และอนุรักษทรัพยากร 
ปาไมผานการดําเนินการการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐเครือขาย
อาสาสมัครเฝาระวังไฟปาลดหมอกควัน 
 ในป 2559 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับกรมอุทยานสัตวปาและพันธุ
พืชและกรมปาไมดําเนินการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปาลดหมอกควัน 
โดยประสานความรวมมือและรวมกันดําเนินงานและเลือกพ้ืนที่ดอยอินทนนท (อิน

- - 
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ทส (สส.) ทนนทฟาใส) และดอยสุเทพ - ปุยจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นท่ีบูรณาการความรวมมือ 
ใหภาคประชาชนและภาคีเขามาเปนแนวรวมสนับสนุนการดําเนินงานการเฝาระวังไฟ
ปาลดหมอกควนัในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เครือขายเกิดความตระหนัก
เขาใจและเกิดการรวมกลุมเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่
ของตนเองจํานวน 99 หมูบาน และสนับสนุนกองทุนชุมชนในพื้นที่ดําเนินการ โดย
เปดชองทางเชื่อมตอกับ CSRสนับสนุนบทบาทความรวมมือจากภาคธุรกิจเอกชน ในการมี
สวนรวมสงวนรักษา และอนุรักษทรัพยากรปาไม เขารวมทํากิจกรรมอนุรักษปาไมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายอาสาสมัครผานกองทุนที่มีการจัดตั้งข้ึน 

๒.๑.๕ เรงประกาศเขตคุมครองทางทะเล
และชายฝงในพื้นที่ที่ มีระบบนิเวศสําคัญ 
เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทะเล รวมทั้ งปรับปรุงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่คุมครองทางทะเล อุทยานแหงชาติทาง
ทะเล โดยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวน
เสียและภาคีท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ทช./อส.) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ดําเนินการดังนี ้
     ในป พ.ศ. 2557 ดําเนินการออกแบบและพัฒนาทุนจอดเรือในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติทางทะเลตนแบบ 5 แหง ในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสุรินทร อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะชุมพร และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
     ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ดําเนินการติดตั้งทุนจอดเรือในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
ชุมพร และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง (งบประมาณ ๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท) ภายใต
แผนงานปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 
     ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูระหวางดําเนินการสํารวจพื้นที่และจัดทํารายงานเบื้องตน
เพื่อดําเนินการติดตั้งทุนจอดเรือในพื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร และสิมิลัน 
และติดตามผลการติดตั้งทุนจอดเรือในอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพรและอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะอางทอง(งบประมาณ ๗,๕๗๑,๘๐๐ บาท) ภายใตแผนงานปองกัน 
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

- - 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) 
- อยูระหวางดําเนินการที่เกี่ยวของกับการออกกฎกระทรวงกําหนดใหหมูเกาะกระ อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพ้ืนที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
-การประกาศ เขต พ้ืนที่
คุ มครองทรัพยากรทาง

 
-กระบวนการการรับฟงความ
คิดเห็นควรจัดใหครอบคลุมกลุม
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โดยไดรับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 14 พ.ย. 59 
- ร างกฎกระทรวง กําหนดใหบ ริเวณหมู เกาะกระ อําเภอปากพนั ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนเขตพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 
ไดผานความเห็นชอบ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงแหงชาติ เมื่อวนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 

ทะเลและชายฝงน้ันเปน
เรื่ องที่ ต องอาศัยความ
เขาใจ เพราะคนสวนมาก
เขาใจผิด คิดวาจะทําให
เกิดการริดรอนสิทธิ์  จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทํ าค วาม เข า ใจกั บ ผู ที่
เก่ียวของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒.๑.๖ เรงรัดใหมีการแกไขและเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน 
และตรากฎหมายขึ้นใหมใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เพื่อนําไปสูการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ 
เปนธรรมและยั่งยืน โดย 
กฎหมายที่ควรแกไขเพิ่มเติม ไดแก        
    -พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
    -พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ 
    -พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ 
กฎหมายและระเบียบที่ควรตราข้ึนใหม 
ไดแก 
    -พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร

กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการแกไขเพิม่เติมกฎหมาย ดังนี ้
- กรมปาไมไดเสนอรางพระราชบัญญัติปาไม  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือพิจารณาและเสนอไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ซึ่ง ทส. มีการประชุมและมีมติใหกรมปาไมนํากลับมาทบทวน ขณะน้ีจึง
อยูระหวางตรวจสอบความถูกตอง จัดรูปแบบ และประชุมกอน นําเรียน รมว.ทส. อีก
ครั้ง เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ครม. ตอไป 
- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2559 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 133 ตอนท่ี 46ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แลว ขณะนี้อยูใน
ระหวางการจัดทํากฎหมายลําดับรองให แลวเสร็จ ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 
 - จากประกาศคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดลอม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่  15/2559 เรื่องตั้ งคณะทํางาน
ขับเคลื่อน (ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....  โดยไดมี การตั้งอธิบดีกรมปาไม เปน
ที่ปรึกษา (นายประลอง ดํารงไทย) เปนคณะทํางานผูอํานวยการสํานักจัดการปาชุมชน          
(นางนันทนา บุณยานันต) เปนคณะทํางาน และผูชวยเลขานุการรวมพิจารณาศึกษา 
วิเคราะหจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะเพื่อผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 

- - 
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จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง 
พ.ศ. ....  
    -พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ปม./อส./
ทช.) มท 

   - คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "(ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ. ...." เพื่อรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ..... โดย 
มี  ภาครัฐ ภาคประชาชน เครือข ายป าชุมชน ภาคเอกชนและองคกรเอกชน 
สถาบันการศึกษา ซึ่งผลจากการสัมมนาไดนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนมาปรับปรุง
แกไข (ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
 - วันที่ 2 พ.ค. 2559 มีคําสั่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ที่  8/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาราง
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... โดยไดมีการตั้งผูอํานวยการสํานักกฎหมาย (นายเพ็ญวิชญ  
ศรีชัย) เปนอนุกรรมาธิการ ผูอํานวยการสํานักจัดการปาชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต) 
เปนอนุกรรมาธิการและเลขานุการ เพื่อรวมพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ. .... กอนรางดังกลาวจะเสนอเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรวบรวม  เอกสารขอมูล
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมาธิการเสนอตอคณะกรรมาธิการ เพ่ือ
พิจารณาตอไป 
 - วันที่ 23 พ.ค. 2559 คณะทํางานขับเคลื่อนรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พิจารณา ซึ่งผลการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... โดยมีผลการ
ลงคะแนนเสียง เห็นดวยกับ (ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
 - วันที่ 2-3 ก.ค. 2559 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัด
เชียงราย 
 - รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ไดผานการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม 3 
ฝาย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
ครั้งที่ 22 ผลจากการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....  
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 - ขณะน้ีรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... อยูระหวางข้ันตอนการนําเรียน    
ทานนายกรัฐมนตรี 

 สผ. (สกส) ใหความเห็นตอ (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาอยางตอเน่ือง  

ปจจุ บัน คณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  ในการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติ เห็นชอบตอ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ ในประเด็นที่เก่ียวของกับกองทุนสิ่งแวดลอมแลว  

ระยะปานกลาง 
2.1.7 สนับสนุนภาคีเครือขายในการเฝา
ระวังการบุกรุกเขาใชประโยชนในพื้นท่ี
อนุรักษ โดยการสรางแรงจูงใจเพ่ือการ
รักษาวิถชีีวิตเชิงอนุรักษ และเพิ่มโอกาสใน
การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศปาไม เชน การเก็บ
ค า บ ริ ก า ร เชิ ง นิ เว ศ  (Payment for 
Ecosystem Services: PES) เปนตน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทส (ปม./อส./
สพภ.) อพช. 

กรมปาไม (ปม.)  ดําเนินการดังน้ี 
- ปกปกพันธกุรรมพืชในพ้ืนที่ปาชุมชนประมาณ 80,000 ไร 
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 60 หมูบาน 
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 600 ไร 
- จัดทําตัวอยางของพันธุอัดแหง จํานวน 300 ชนิด 
- จัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนอนุรักษพันธุกรรมพืช 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- - 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.)  
ดําเนินการดังนี ้
1. ผลการศกึษามูลคาบริการระบบนิเวศ 
    อาวไรเลย 1 รายงาน 
2. ดําเนินกิจกรรม PES เรียบรอยแลว 

ตามแผน 4 พื้นที่ 
3. ขยายการดาํเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมไปยังพ้ืนที่ขุนนํ้าแมกวง  และ ขยาย

การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบ่ี ไปยังพ้ืนที่หมู 8 (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่  

1. ช วงเวลาในการดํ าเนิ น
กิจกรรมระหวางหนวยงานภาคี
ไมตรงกัน ซึ่ งเกิดจากปญหา
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับ เชน 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หรือ
ดานการดําเนินธุรกิจ เปนตน 
2. ความเข าใจในแนวคิ ด 
หลักการ PES สําหรับเจาหนาที่ 

1.ค วรมี ก า ร เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ
เจาหนาที่ในพ้ืนที่ และชุมชนใน
การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินมูลคา
การใหบริการระบบนิเวศ 
2.ควรมี ระบบการติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงของบริการระบบ
นิเวศในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูล
อางอิงในการขยายผล 
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4. สมาชิกเครือขาย PES เพิ่มเติมประกอบดวย 
    4.1 ขยายหลักการดําเนินงาน PES ไปยัง SCG 
    4.2 เครือขายการดําเนินงาน PES กับ กรมปาไมเวยีดนาม Sophia University 

ประเทศญี่ปุน และ National University of Singapore 
5.  สรุปบทเรียนการดําเนินงาน PES บานหัวเลา จ.เชียงใหมชุมชนมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงาน PES รอยละ 91 

ชุมชนและผู เก่ียวของยั งไม
เพียงพอ ทําใหเกิดความลาชาใน
การดําเนินงาน 
3. ยังไมมีระบบในการบริหาร
เงินสนับสนุนท่ีชัดเจน เชน 
กองทุน หรืออ่ืนๆ  ทําใหยังไมมี
แนวทางในการดําเนินงานที่มี
รูปแบบชัดเจน 

3.กําหนดในการดําเนินงานตาม
หลักการ PES เปนนโยบาย และ
สรางแรงจูงใจดานการเงิน การ
คลังสําหรับภาคธุรกิจ 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) 
1. กิจกรรมการจัดการพ้ืนที่อนุรักษอยางมีสวนรวม มีการดําเนินการ ดังน้ี 
- สงเสรมิและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ.) จํานวน 200 
หมูบาน 
- สํารวจขอมูล การจัดตั้งเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพ่ือ
นําไปใชในการวางแผนงานกิจกรรม เครือขายชุมชนตนนํ้า พบวาในป พ.ศ. 2559 มี
ขอมูลลุมนํ้าชุมชนทั้งหมด 209 ลุมนํ้า มีจํานวนหมูบานเปาหมายรวม 1,064 หมูบาน มี
เครือขายชุมชนตนน้ํา 22 เครือขายที่ตองการการสนับสนุน 

  

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
การดําเนินงานโครงการภุมรีฯ ไดมุงเนนยกระดับการจัดการปาชุมชนใน 10 หมูบานเพื่อ
ปาอยูดี ชุมชนมีสุข ตอยอดงานพัฒนาดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 1 ชุมชน และกระตน
ใหเกิดการจัดการขยะอยางเปนระบบ 1 ชุมชน ในเขตพื้นที่อําเภอเชียงกลางและอําเภอทุง
ชางจังหวัดนาน (ยังอยูระหวางการดําเนินงานอีก 2 ป) 

  

2 .1 .8  ส ง เส ริ ม ก า ร ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการสํารวจประเมินสถานภาพ 
และติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการดังนี ้
- มีการใชเทคโนโลยีในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปา และสงขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาใหพ้ืนที่ตรวจสอบ หากเปนพ้ืนท่ีที่มีการบุกรุก     จะ

- ก ารต รวจ ส อ บล าช า
เนื่องจากการเขาถึงพื้นที่
ย ากลํ าบ าก เพ ราะ เป น

- ควรจั ดหาภ าพถ ายแผน ท่ี 
ปล าสุดที่ มีความถูกตองของ
ตําแหนงเพื่อใชทดแทนภาพจาก 
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สภาพพื้นที่ปา ตลอดจนการบริหารจัดการ
ปาแบบกลุมปา และสรางพ้ืนที่ เชื่อมตอ
ระหวางปา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
อนุรักษความสมบูรณของระบบนิเวศ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส  (ปม./อส.) 
 

ดําเนินคดีทันที ผลการดําเนินงานการสงขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาให
หนวยงานภาคสนามตรวจสอบ จํานวน ๓๐1,๕๒๗ ไร 

พื้นที่สูงชันและเปนปาลึก 
- ขาดแคลนยานพาหนะใน
การเขาถึงพื้นที่สูงชันและ
พื้นที่ปาลึก 
- ข า ด แ ค ล น ข อ มู ล
ภาพถ ายแผนที่ ป ล าสุด 
ป จ จุ บั น ใช ข อ มู ล จ าก
โปรแกรม google earth 

google earth 

2.1.9 สนับสนุนมาตรการปองกันการเกิด
ไฟปา เชน การจัดทํารองนํ้าบริเวณขอบ
พ้ืนที่ปาอนุรักษ และการจัดทําฝายตนน้ํา
ลําธารใหทั่วถึง เปนตน โดยสรางการมีสวน
รวมและเพิ่มศักยภาพเครือขายประชาชน 
ในการเฝาระวังและควบคุมไฟปา รวมทั้ง 
สงเสริมความรูดานการปองกันและควบคุม
ไฟปาแกประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 
เชน ภาคเหนือ เปนตน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทส (ปม./อส.) มท 
(อปท.) ภาคเอกชน 

กรมปาไม (ปม.) ดําเนินงาน ดังน้ี 
   1. การเตรียมความพรอมเจาหนาที่และอุปกรณในการควบคุมไฟปา ไดเตรียมกําลัง 
พลของศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปา     หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปา และ
พนักงานดับไฟปาประจําศูนยฯ และหนวยฯ รวมถึงไดมีการจัดซื้อยานพาหนะและ
อุปกรณในการควบคุมไฟปา ไดแก รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถบรรทุกน้ําดับเพลิง รถ
โดยสารขนาด 12   ที่น่ัง และเครื่องมือหาคาพิกัดทางดาวเทียม (GPS) 
 
   2. การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ไดแก 
- โครงการรณรงค “ไมเผาปา รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ไดแก นาน เชียงราย ลําปาง เพชรบูรณ กําแพงเพชร อุดรธานี ชัยภูมิ เลย และ
นครราชสีมา 
- รณรงควันปลอดควันพิษจากไฟปา (24 ก.พ.) โดยจัดกิจกรรมรวมกับสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมทองที่ ในรูปแบบของการรณรงคประชาสัมพันธ การปลอยกําลังพล 
การลาดตระเวนในพื้นท่ีเสี่ยง การปลูกตนไม การสรางฝายชะลอน้ํา เปนตน 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- การประชาสัมพันธยังไม
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ในบางพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ
ผานทางอปท. และ ผู นําชุมชน
อ ย า ง เข ม ข น  เ พ่ื อ ให  ก าร
ประชาสัมพันธครอบคลุม ในทุก
พื้นที่เสี่ยงไดมากยิ่งขึ้น 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ    ใน
รู ป แ บ บ  Spot วิ ท ยุ  แ ล ะ
โทรทัศน 
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- ประชาสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ ไดแก ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธผานหอกระจาย   เสียงชุมชน จํานวน ๓๕๑ ครั้ง ติดปาย
ประชาสัมพันธ จํานวน ๓๒๗ ปาย แจกแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน ๓,๓๐๙ แผน     
จัดนิทรรศการความรูเก่ียวกับไฟปา จํานวน ๑๙ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การสรางเครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟปา โดยไดจัดตั้งเครือขายความ
รวมมือในการควบคุมไฟปา จํานวน 50 หมูบาน และสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
หมูบานละ 100,000 บาท ในการดําเนินกิจกรรมปองกันและควบคุมไฟปาในพ้ืนที ่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การสรางเครือขายความ
รวมมือในการปองกันและ
ค ว บ คุ ม ไ ฟ ป า ยั ง ไ ม
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เสี่ยง 

 
 
 

๑ . ประสานให อปท . บ รร จุ
กิจกรรมดานการปองกันและ
ควบคุมไฟปาไวในแผนพัฒนาฯ       
๓ ป ๕ ป 
๒. สํารวจและปรับปรุงขอมูล
ข อ บ เข ต พ้ื น ที่ ป า ใน ค วาม
รับผิดชอบของอปท. ใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน 
๓. สํารวจอปท. ท่ีมีพ้ืนที่ปาใน
ความรับผิดชอบ  ที่ไมไดอยูใน
แผนการถ าย โอนภารกิ จ ให
ครบถวนและนําไปสูการถาย
โอนภารกิจตอไป 
๔. ประเมินความสําเร็จการถาย
โอนภารกิจ   การปองกันและ
ควบคุมไฟปาของอปท. 
 
- ส ง เส ริม และสนั บ ส นุ น ให
เครอืขายจัดทําโครงการเพื่อ รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก 
อป ท . ห รือ ห น วย งาน อื่ น ๆ 
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น กิจกรรม
ปองกันและควบคุมไฟปาเกิด
ความยั่งยืน 
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๔. การฝกอบรมการปองกันและควบคุมไฟปา ดังน้ี 
-ฝกอบรมใหแกหัวหนาและเจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปา หลักสูตร ชุด
ปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปา (เหยี่ยวไฟ) จํานวน 3 รุน 
-ฝกอบรมใหแกเครือขายความรวมมือในการควบคมุไฟปา จํานวน 50 รุน 
-ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่และอาสาสมัครปองกันและควบคุมไฟปาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 456 รุน  
-ฝกอบรมใหแกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับไฟปาและ
การปองกันไฟปาเบ้ืองตน จํานวน 28 รุน 
 
๕. การสงเสริมการควบคุมไฟปา แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดย
หนวยสง เสริมการควบคุมไฟปาทําหนาที ่เปนพี ่เลี ้ยงใหการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟปาของ อปท. ในพื้นที่ภายหลังการรับมอบภารกิจแลว ซึ่ง
ปจจุบันกรมปาไมไดดําเนินการสงมอบภารกิจใหแก อปท.แลว จํานวน ๒,๕๒๔ อปท.
จากทั้งหมด ๒,๖๒๙ อปท. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- การถายโอนภารกิจการ
ปองกันและควบคุมไฟปา
ยังไมครบถวนทุก อปท. 
- เน่ืองจาก อปท.มี เป น
จํานวนมากทําใหหนวย
สงเสริมการควบคุมไฟปา
ยั ง ไ ม ส า ม า ร ถ เข า ไ ป
สง เส ริมการดํ าเนินงาน
ปองกันและควบคุมไฟปา
ไดอยางทั่วถึง 
 

- ผลักดันการของบประมาณ
เพ่ือเพิ่มการจัดตั้งเครือขายให
ครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประสานให อปท. บรรจุกิจกรรม
ดานการปองกันและควบคุมไฟปา
ไวในแผนพัฒนาฯ ๓ ป ๕ ป 
- สํ ารวจและปรับปรุงขอมูล
ข อ บ เข ต พ้ื น ที่ ป า ใน ค วาม
รับผิดชอบของ อปท. ใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน 
- สํารวจ อปท. ที่มีพื้นที่ปาใน
ความรับผิดชอบที่ไม ไดอยู ใน
แผนการถ าย โอนภารกิ จ ให
ครบถวนและนําไปสูการถาย
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6. การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟปา ประกอบดวย  
-ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วของหนวยสงเสริมการควบคุมไฟปา จํานวน ๕๕ ชุด ประกอบดวย 
หัวหนาและเจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปา จํานวน 55 หนวย 
-ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนท่ีเร็วของเครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟปา จํานวน 
๓๕๐ ชุด ประกอบดวยสมาชิกเครือขายฯ จํานวน ๓๕๐ หมูบาน  
-ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปา (เหยี่ยวไฟ) จํานวน ๓ ชุด ประกอบดวยพนักงาน
ดับไฟปาของศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปาภาคเหนือ จํานวน 45 นาย  
 
7. การจัดการเชื้อเพลิง 
- ทําแนวกันไฟในพ้ืนที่เส่ียงตอการเกิดไฟปา หรือเกิดไฟปาซ้ําซอนทั่วประเทศในพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติ จํานวน ๘,๗00 กิโลเมตร โดยการจางเหมาทําแนวกันไฟกอนฤดูเกิด
ไฟ เพื่อลดความรุนแรงและโอกาสในการลุกลามของไฟปา 
- ทํากลองลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยใชเศษไมใบไมมาทําเปนปุยชีวภาพ เพ่ือกําจัด
เชื้อเพลิงในพื้นที่ปา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ชุดลาดตระเวนในการ
ปองกันและควบคุมไฟปามี
นอย 
- ร ถ จั ก ร ย าน ย น ต ไม
เพียงพอตอการลาดตระเวน 
 
 
 
 
- ในพื้ นที่ เสี่ ย ง  ซึ่ ง เป น
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 
ไมสามารถทําแนวกันไฟได 
 
 
 
 
 
 
 

โอนภารกิจตอไป 
- ประเมินความสําเร็จการถาย
โอนภารกิจการป องกันและ
ควบคุมไฟปาของ อปท. 
 
- นําเทคโนโลยีการสํารวจใหมๆ 
เชน Para motor , Drone มา
ชวยการลาดตระเวนในพื้นที่ ท่ี
ไมสามารถเขาถึงได หรือยากตอ
การเขาถึง เชน บริเวณปาพรุ 
เปนตน 
 
 
 
- ทําการชิงเผาตามหลักวิชาการ 
เพ่ือลดปรมิาณเชื้อเพลิง 
- หนวยสงเสริมการควบคุมไฟ
ปาประสานจังหวัด อําเภอ และ 
อปท.ในพื้น ท่ี  ดํ าเนินการจัด
ระเบียบการเผาในพ้ืนที่ปาที่ราษฎร
ไดรับสิทธผิอนผันใหทํากิน 
- ทําแนวกันไฟปาเปยก เชน 
การปลูกกลวย การสรางฝาย
ชะลอน้ํา 
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๘.การนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา โดยนํา
เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียมระบบ MODIS และระบบ VIIRS มาใชใน
การตรวจหาจุดความรอนจากไฟปา รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
และเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS)  
 
9.การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาในพ้ืนที่ 
ดําเนินการดังนี ้
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหชวยกันสอดสอง ดูแล มิใหมีการบุกรุกและจุดไฟ
เผาปา ไดแก ผูวาราชการจังหวัด เพ่ือแจงนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน อปท. และ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที ่
- กําชับเจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปา ปฏิบัติงานตามกฎหมายอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะการจับกุมผูกระทําความผิด กรณียึดถือครอบครองพ้ืนที่ปาและการเผาปา  
- ออกประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดมาตรการในการปองกันไฟปาและควบคุมหมอก
ควัน ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และประกาศกรมปาไม เรื่อง หามเผาปา
หรือเขาบุกรุกยึดถือครอบครอง พ้ืนที่ปาที่เสียหายจากการเกิดไฟปา ลงวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2559  
ทั้งน้ี ไดจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทําผิดฐานเผาปา ๗ คดี มีผูตองหารวม ๘ คน  
ในทองที่จังหวัดเชียงใหม นาน และกําแพงเพชร พื้นที่เสยีหายรวม ๑๔๑ ไร 
 
10.การสนธิกําลังในการควบคุมไฟปา  
-เจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปารวมสนธิกําลังกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
ในพื้นที่ ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟปา 
และทหาร ฯลฯ  

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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-เจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาทั่วประเทศ จํานวน 30 หนวย อัตรากําลัง 
152 นาย และชุดปฏิบัติการพิ เศษควบคุมไฟปา (เหยี่ยวไฟ) จํานวน 3 ศูนย 
อัตรากําลัง 45 นาย สนธิกําลังในพื้นที่  9 จังหวัดภาคเหนือ ระหวางวันที่  17 
กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2559 
- การฝกรวมการจําลองสถานการณในการควบคุมไฟปา เพ่ือการฝกซอมทักษะ
เจาหนาที่  กําลังพลและอุปกรณสนับสนุนในการปฏิบัติงานควบคุมไฟปาที่ถูกวิธี
สําหรับสถานการณไฟปาที่จะเกิดข้ึนจริง รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กองทัพอากาศ กองทัพภาคที่ ๓ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร จังหวัด
เชียงใหม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟปา 
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ กองพลทหารราบที่ ๗ อําเภอ 
แมริม จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมฝกทั้งสิ้น จํานวน ๘๐๐ คน 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ดําเนินการดังนี ้
1. ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร/มาตรการแกไขปญหาไฟปา ป 2559 ใหหนวยงานทั่ว
ประเทศปฏิบัติตาม 5 ยุทธศาสตร คือ 
  1) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ 
  2) ยุทธศาสตรการปองกันไฟปาและหมอกควัน 
  3) ยุทธศาสตรการจัดการเชื้อเพลิง 
  4) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปา 
  5) ยุทธศาสตรการดับไฟปา 
2. ไดดําเนินการมาตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 
ใหดําเนินการตามแนวนโยบายการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน คอื แจงใหจังหวัด
เปนหนวยงานบริการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ การปองกันเชิงรุก การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงเขมขน
และมุงเปาสูความสําเร็จ 
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    3. ไดดําเนินการจัดตั้งกองอํานวยการควบคุมไฟปาขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับ
ดําเนินการแกไขปญหาไฟปาในพื้นท่ีที่มีความสําคญัเปนพิเศษ เชน พ้ืนที่เปนท่ีตั้งพระ
ตําหนัก พื้นที่ที่เปนมรดกโลก พื้นที่ปาพร ุเปนตน โดยดําเนินการจัดตั้งกองอํานวยการ
ควบคุมไฟปา ดังนี้ 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาพระตําหนักภูพาน จังหวัดสกลนคร 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี 
- กองอํานวยการควบคุมไฟปาดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม 
 กองอํานวยการควบคุมไฟปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    4. ไดดําเนินการเสริมสรางความรวมมือของเครือขายในการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน อันเปนการสงเสริมใหประชาชน หนวยงานและองคกรทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินงานในลักษณะของการเปนเครือขายซึ่งกันและกัน
ระหวางหนวยงานดานไฟปา ชุมชน/หมูบาน หนวยงานราชการ องคกรทุกภาคสวน  
มีเปาหมายการดําเนินงานในพ้ืนที่ชุมชน/หมูบานที่ตั้งอยูทั้งในและรอบแนวเขตปาอนุรักษ
ที่มีพื้นที่เสี่ยงหรือลอแหลมตอการเกิดไฟปา 
บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 

1. โครงการปลูกปาตนนํ้าอยางตอเน่ือง โครงการ “ทอดผาปา รักษาตนนํ้า”   
วัดปาสุคะโต จ.ชัยภูมิ ปที่ 12 
2. โครงการสนับสนุนเงินปลูกปาภูหลงที่ไดรับความเสียหายจากไฟไหมปากวา 3,000 ไร 

- - 

 บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 
-ดําเนินกิจกรรมการจัดการปลูกปาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อปองกันไฟปา จัดทํารองน้ํา

- - 
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และบอพักน้ําสําหรับอนุรักษแหลงนํ้าบนภูเขา เชน กิจกรรมปลูกปาที่ อ.ภูเพียง  
จ.นาน, เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา, วัดพระธาตุดอยผาสม 
จ.เชียงใหม โดยมุงเนนสรางการมีสวนรวมระหวางชุมชน โรงงาน และ ภาครัฐ รวมทั้ง
มีใหความรูการอนุรักษปา การปองกันไฟปากับชุมชนในพ้ืนที ่

 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี 
-เอสซีจีไดมีโครงการในการสงวนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยางยั่งยืนของระบบ
นิเวศตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี ดังน้ี 
  1. การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีมีบางกิจกรรม เชน การทําเหมือง ซึ่งสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไดนําหลักการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือฟนฟู
และอนุรักษระบบนิเวศในพ้ืนท่ี  โดยควบคุมดูแลใหการปฏิ บัติงานสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลดานการจัดการทรัพยากรชีวภาพและสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายใหอยูรวมกันอยางยั่ งยืน และสรางความสมดุลเชิงนิเวศในเชิงบวกในทุก
กระบวนการที่เก่ียวของ ดังเห็นไดจาก”โครงการเหมืองลี้มีรัก”ของเอสซีจี ซิเมนต-
ผลิตภัณฑกอสราง ไดใชหลักการทําเหมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการฟนฟู
เหมืองดวยแนวคิดการปดเหมืองอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดประโยชนจากการใชพื้นที่หลังการ
ปดเหมืองมากท่ีสุด โดยมีพัฒนาพื้นที่เหมืองหลังสิ้นสุดการทําเหมืองแลวใหเปนแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร และปรับปรุงทัศนียภาพพ้ืนที่รอบเหมืองใหมีความงดงาม รวมท้ังมีการ
ฟนฟูสภาพแวดลอมดวยการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชโตเร็วที่ เนนพันธุไมทองถ่ินซึ่ง
สอดคลองกับความตองการชุมชน จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
เหมืองปูนของเอสซีจี พบวา ที่เหมืองลําปางมีชนิดของนกเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป  
ในป 2559 มีชนิดนกรวม 169 ชนิด เหมืองแกงคอยและเหมืองเขาวง มีชนิดของแมลง
ในพื้นที่ 298 และ 263 ชนิดตามลําดับ และที่เหมืองทุงสง มีชนิดของผีเสื้อในพื้นท่ี 50 
ชนิด  
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  2. เอสซีจีไดนอมนําแนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่ งยืนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 
ภายใตโครงการ”เอสซีจี รักษนํ้าเพื่ออนาคต” ไดมีการฟนฟูแหลงตนนํ้าดวยฝายชะลอน้ํา
ตามแนวพระราชดําริในหลายจังหวัดทั่วประเทศท่ีดําเนินงานมาตั้งแตป 2550 ปจจุบันมี
ฝายชะลอนํ้า จํานวน 70,764 ฝาย และมีผูเขารวมโครงการ 85,400 คน ซึ่งสามารถตอ
ยอดไปสูการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน อาทิ “สถานีรักษนํ้าเขายายดา จังหวัดระยอง” 
เปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่ใชฝายชะลอนํ้าเปนเครื่องมือเสริมความรูพื้นฐานเก่ียวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตในบานเกิด
ตนเอง และยังชวยลดผลกระทบจากปญหาภัยแลงในปที่ผานมา 
เอสซีจี เคมิคอลส ไดมีโครงการหาดงามตา ปลากลับบาน เปนโครงการท่ีไดรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ตั้งแตการรวมสํารวจพื้นที่วางบานปลากับชาวบาน การประกอบ
บานปลาที่ใชวัสดุทอพีอี 100 ซึ่งมีคุณสมบัติเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทนตอการกัดกรอน
และแรงดัน และไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศวิทยาใตทะเล และการจัดวางบานปลา โดย
ความรวมมือของพนักงานจิตอาสา กลุมประมงพื้นบาน และหนวยงานราชการ ในพื้นท่ี
ชายหาดของจังหวัดระยอง รวมทั้งมีการติดตามผลและเก็บขอมูลทุก 3 เดือน ซึ่งหลังจาก
การจัดวาง 1 ป ที่จุดวางบานปลาแหงหนึ่งบริเวณปากคลองแกลง พบวา มีเพรียงและ
หอยแมลงภูมาเกาะจนเต็มพื้นที่ เริ่มมีปลาเศรษฐกิจมาอยูอาศัย เชน ปลาขางเหลือง  
ปลาเกา ปลาหูชาง ปลาโฉมงาม โครงการไดดําเนินมาตั้ งแตป  2555 ในป 2559  
ไดสรางบานปลาเพ่ิมอีก 420 หลัง ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดระยองและชลบุรี 
นอกจากน้ียังรวมกับชุมชนเนินฆอ เพ่ือถายทอดองคความรูประมงพ้ืนบานใหกับชุมชน
พรอมกับฟนฟูระบบนิเวศใตทองทะเลใหกลับมาเหมือนเดิม 

2.1 .10 สนับสนุนบทบาทของชุมชน
ประมงพื้นบานในการมีสวนรวมอนุ รักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงมีการ

กรมประมง (กปม.) 
1. ดําเนินการโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ ในพื้นที่จังหวัด
ชายทะเล โดยมีการดําเนินกิจกรรมในชุมชน ดังน้ี 

 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

และผูบริหารหนวยงาน

 
- ควรสรางกระบวนการมีสวน
ร ว ม ใน ก ารบ ริห ารจั ด ก า ร
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สรางกลไกการเฝาระวังการทําประมงที่ผิด
กฎหมายในเขตการทําประมงพ้ืนบาน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : กษ  (กปม.) ทส 
(ทช.) อพช. 

   - คัดเลือกชุมชนเปาหมายเพื่อสํารวจ/ เขาหาชุมชนและสรางความคุนเคย 
   -ระดมความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ 
   - กําหนดกฎกติกา ในการใชทรัพยากรประมงในชุมชน เพื่อใหผูใชทรัพยากรใน
ชุมชนไดมีขอตกลงรวมกันในการนําทรัพยากรท่ีมีอยูข้ึนมาใชคุมคาที่สุดภายใตขอ
กฎหมายและเปนที่ยอมรับรวมกัน 
   2 กําหนดเขตอนุรักษสัตวน้ําประจําชุมชน/จัดทําสัญญาลักษณบอกแนวเขตพื้นที่
การจัดการเพื่อใหขอบเขตพื้นท่ีในการดําเนินงานจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนมี
ความชัดเจน และเปนที่รับรูรวมกัน ซึ่งไดดําเนินในแตละปงบประมาณดังน้ี 
- ปงบประมาณ 2555 ดําเนินการโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมง
ตนแบบ จํานวน 18 ชุมชน 
- ปงบประมาณ 2556 ดําเนินการโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมง
ตนแบบ จํานวน 18 ชุมชน 
- ปงบประมาณ 2557 ดําเนินการโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมง
ตนแบบ จํานวน 18 ชุมชน 
- ปงบประมาณ 2558 ดําเนินการโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมง
ตนแบบ จํานวน 21 ชุมชน 
   3. ดําเนินการโครงการเครือขายเฝาระวังการทําการประมง เพื่อใหชุมชนเกิดความ
หวงแหนในทรัพยากรที่มีอยูไดรวมกันเฝาระวังพื้นที่ชายฝงและเปนเครือขายในการ
แจงเบาะแสผูกระทําผิดกฎหมายประมงแกเจาหนาที่ และออกปฏิบัติงานรวมกันใน
พื้นที่จังหวัดชายทะเล โดยมีการดําเนิน ดังนี ้
- ปงบประมาณ 2555 ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเฝาระวังการทําการประมง 
จํานวน 193 คร้ัง 
- ปงบประมาณ 2556 ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเฝาระวังการทําการประมง 
จํานวน 206 คร้ัง 

ยอยบางสวนยังขาดทักษะ 
องค ความรู  และความ
มุ ง มั่ น  ใ น ก า ร ส ร า ง
กระบวนการมีสวนรวมกับ
ชุ มชนประมงอย างมื อ
อาชีพ  

- การโยกยายสับเปลี่ยน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
หัวหน าหน วย งาน เป น
ป จ จั ย ห นึ่ ง ที่ ส ง ผ ล
เปาหมายของหนวยงาน 

- ค ว า ม จํ า กั ด ด า น
อัตรากําลังงบประมาณ
และสภาพยานพาหนะ 
ส งผลกับความตอเน่ือง
แล ะค วามถี่ ใน ก ารทํ า
กิจกรรมรวมกับชุมชน 
- แ ผ น ชุ ม ช น ด า น ก า ร
บริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ระดั บแผนงาน
ความรวมมือและระดับ
แผนงานความชวยเหลือ 
ไมไดรับการขับเคลื่อนให
เปนนโยบายสาธารณะ ทํา

ทรัพยากรประมงควรทําควบคู
ไปกับการบริหารจัดการคนผูใช
ทรัพยากรประมงดวย เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใชทรัพยากรประมง ซึ่งจะ
ส งผลต อความยั่ งยืน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง
และทรัพยากรอ่ืน ๆ  อย าง
แทจริง 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรวมกับ
ชุมชน ตองใหความสําคัญกับ
ขอมูลชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถีชุมชน เพื่อจัด
วา งค วาม สั ม พั น ธ ระ ห ว า ง
เจาหนาที่กับสมาชิกในชุมชนได
อยางเหมาะสม เพื่อสรางความ
เขาใจ ความสนิทสนมคุนเคย 
ความเชื่อ ถือ ศรัท ธานํ าไปสู
ก ระบวนการบ ริหารจั ดการ
ทรัพยากรประมงแบบมีสวนรวม
ไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
- ควรมีการจัดสัมมนาระหวาง
เจาหนาที่ กับเครือขายรวมกัน
เพ่ือระดมความคิดเห็นและการ
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- ปงบประมาณ 2557 ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเฝาระวังการทําการประมง 
จํานวน 317 คร้ัง 
- ปงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเฝาระวังการทําการประมง 
จํานวน 198 คร้ัง 
- ปงบประมาณ 2559 ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเฝาระวังการทําการประมง 
จํานวน 200 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให ไม ได รับ การจั ด สรร
งบประมาณจากงบพัฒนา
จังหวัด และงบประมาณ
จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- ความขัดแยงทางสังคม 
การเมืองทองถิ่น ท่ีเกิดข้ึน
และมีอยูเดิมในชุมชน ทํา
ใหการดําเนินงานการมี
สวนรวมบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงจํ ากัด 
และขยายผลไดลาชา 
- ปญหาเวลาในการออก
ปฏิบัติ งานรวมระหวาง
เจาหน าที่และเครือขาย
เฝาระวังไมตรงกัน 
- ปญหาการลักลอบทํ า
การประมง การแยงชิ ง
ทรัพยากรและพื้นที่ทําการ
ประมง ทําให เจ าหน าที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ด า น ก า ร
ควบคุมตองติดพื้น ท่ีเพื่อ
ระงับปญหา ทํ าให ขาด
ความตอเนื่องในการทํ า

ทํางานที่เปนทมีงานเดียวกัน 
- ค วรมี ค าต อบ แ ท น ให กั บ
เค รือข ายเพ่ื อ เป นข วัญ และ
กําลังใจในการดําเนินงาน 
- ควรดําเนินกิจกรรมการทํางาน
รวมกับเครือขายอยางตอเนื่อง
ทุกป เพ่ือใหทรัพยากรสัตวนํ้า 
มีความอุดมสมบูรณและอยางยัง
ยืน 
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 กิจกรรมรวมกับเครือขาย 
 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.) 

- มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี ้
1. งบประมาณ พ.ศ.2555 ไมมีแผนการดําเนินงาน 
2. งบประมาณ พ.ศ.2556  
      - แผนงาน 7,412 บอ 
      - ผลงาน 8,041 บอ 
3. งบประมาณ พ.ศ. 2557  
      - แผนงาน 4,886 บอ 
      - ผลงาน 4,886 บอ 
4. งบประมาณ พ.ศ.2558 ไมมีแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.งบประมาณ พ.ศ.2559  มีการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ และคุณภาพนํ้าบาดาล จากสถานีสังเกตการณทั่ว
ประเทศ จํานวน 864 สถานี 1,524 บอ ที่กระจายอยูใน 27 แองนํ้าบาดาล เพื่อติดตาม

 
1.ประชาชนยังขาดความรู 
ความเข าใจเกี่ ยวกั บน้ํ า
บาดาล 
2. ยังมีการลักลอบเจาะบอ
น้ําบาดาลที่ไมมีคุณภาพทํา
ใหมีบอนํ้าบาดาลที่ ถูกทิ้ ง
รางเพ่ิมมากขึ้น ทําใหทอกรุ
บอเกิดการผุกรอน ชั้นนํ้าที่
ปนเปอนไหลลงสูชั้นนํ้าที่มี
คุณภาพดี ทําให ชั้นนํ้าดี
เสื่อมสภาพไปดวย 
3 . ขาดบุ คลากรในการ
สํ ารวจบ อ นํ้ าบาดาล ที่
เสื่อมสภาพอยางตอเน่ือง 
ทํ า ให บ อ นํ้ าบ าด าล ที่
เสื่อมสภาพและเสี่ยงตอการ
ปนเปอน ยังคงมีอยูอีกเปน
จํานวนมากเพ่ิมขึ้น 
 
 
- การติดตามดานระดับน้ํา
จากสถานีสังเกตการณทั่ว

 
การดําเนินการอุดกลบบอน้ํ า
บาดาลควรดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากบอน้ําบาดาล   
มีการชํารุด จากระยะเวลาและ
สภาพการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ๒-55 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สถานการณดานระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศ พบวาระดับน้ําบาดาล
มีการลดระดับลงเฉลี่ยตั้งแต 0.5-33 เมตร ในบางแองน้ําบาดาล  
2) การติดตามดานคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่รุกล้ํานํ้าเค็ม พ้ืนที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา,  
จ.นครศรีธรรมราช และพ้ืนที่กรงุเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีการติดตามอยางตอเน่ือง  
3) การติดตามดานการปนเปอนในชั้นนํ้าบาดาลจากสภาพธรณีวิทยา เชน พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (หินเกลือ/พื้นที่ชั้นหินใหนํ้าเค็มของหมวดหินมหาสารคาม) พื้นท่ี
ภาคเหนือ (ฟลูออไรด) พื้นท่ี จ.พิจิตร เพชรบูรณ (สารหนู) พื้นที่ภาคตะวันออก จ.ระยอง 
(จากการทิ้งขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม) ซึ่งก็มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง ไดแก 
- โครงการรณรงคเสริมสรางความรูเรื่องนํ้าบาดาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม *ภายใตกิจกรรมเครือขายเยาวชนรักษน้ําบาดาลประจําป 
2556 การทํากิจกรรม Road Show ณ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 15 แหง เพ่ือประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลและกฎหมายท่ีเก่ียวของ หลังจากนั้นไดคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุ
ระหวาง 16-18 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 91 คน 
เดินทางไปฝกอบรมถายทอดความรูและทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพรอมเปนเครือขายเยาวชนรักษนํ้า
บาดาลโดยมีหนาที่เปนตัวแทนในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลและการอนุรักษทรัพยากรนํ้าบาดาลผานกิจกรรมสรางสรรคภายในโรงเรียนและ
ชุมชนใกลเคียงในระยะยาวตอไป 
- โครงการรณรงคเสริมสรางความรูเรื่องนํ้าบาดาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม*ภายใตกิจกรรมสัญจรเครือขายเยาวชนรักษน้ําบาดาล
ประจําป  2557  ซึ่ งรูปแบบของกิจกรรมในชวงแรกเปนการ Road Show ภายใน
โรงเรียน 14 แหง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม พรอมคัดเลือกตัวแทน

ประเทศ ดําเนินการได  2 
คร้ัง/ป มีบางแหงที่ติดตั้ ง
เครื่ อ งบั นทึ กระดั บ นํ้ า
อัตโนมัติ (จากจํานวนติดตั้ง 
153  เครื่ อ ง) และการ
ติ ดตามด านคุณภาพน้ํ า
ดําเนินการเก็บตัวอยางจาก
บอสังเกตการณและทําการ
วิเคราะหทางกายภาพและ
ทางเคมี 1 ครั้ง/ป ยกเวน
บริเวณที่ตองติดตามดาน
คุณภาพนํ้าเปนพิเศษ (พื้นที่ 
Hotspot) จะทํ าการเก็ บ
วิเคราะหตัวอยางดานโลหะ
หนั ก ด าน VOC /ฟ นอล 
มากกวา 2 ครั้ง/ป เปนตน 
 
 
 
1.นักเรี ยนยั งขาดความรู
เก่ียวกับนํ้าบาดาลเปนอยาง
มาก  
2.เครือขายเยาวชนรักษน้ํา
บาดาลขาดความตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.งบประมาณที่จัดสรรในการทํา
กิ จกรรมควรสม่ํ าเสมอและ
ตอเนื่อง 
2.กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุ
องคความรูเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า



ผ๒-56 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เยาวชน จํานวน 2 คน จากระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เดินทาง
ไปฝกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี และตอยอดกิจกรรมดวยการจัดประกวดโครงงานเผยแพรองคความรู
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําบาดาล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 14 โครงงานรวมท้ังสิ้น 28 
โครงงาน หลังจากน้ันมีการคัดเลือกเพียง 12 โครงงาน แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
6 โครงงาน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 โครงงาน เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินชิง
ทุนการศึกษารวมมูลคา 140,000 บาท หลังจากน้ันจะตองมีการเผยแพรโครงงาน
ดังกลาวภายในสถานศึกษาและชุมชนใกลเคียงตอไป กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาลไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการ
ประชาสัมพันธเพื่อรณรงคเสริมสรางความรูเร่ืองทรัพยากรนํ้าบาดาล กองทุนพัฒนานํ้า
บาดาลจึงไดจัดทําโครงการ "ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล" 
โดยมุงเนนถายทอดผลงานโครงการตางๆ ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
น้ําบาดาล เพื่อสรางจิตสํานึกและหาแนวรวมเพื่อการมีสวนรวมในการอนุรักษน้ําบาดาล 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ* ภายใต
กิจกรรมเครือขายรักษน้ําบาดาลประจําป 2559 โดยการจัดกิจกรรม Road Show 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับดานธรณีศึกษา อุทกธรณี
ศึกษา วิศวกรรมศาสตรน้ํา และสิ่งแวดลอม จํานวน 15 แหงทั่วประเทศ หลังจากน้ันจะ
นําตัวแทนจากสถาบันการศึกษารวม 105 คน เดินทางไปฝกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดนครนายก เพ่ือรับองคความรูเก่ียวกับกองทุนพัฒนานํ้าบาดาลและทรัพยากรน้ํา
บาดาล เพ่ือนําไปคิดออกแบบสรางสรรคโครงการมาประกวด ชิงทุนการศึกษามูลคารวม 
75,000 บาทพรอมประกาศนียบัตร และจะนําผลงานของนักศึกษาเผยแพรผานสื่อ
ประชาสัมพันธประเภทตางๆ รวมทั้งเขารวมเปนเครือขายรักษน้ําบาดาลตอไป 
 
 

เน่ืองจากสถาบันการศึกษา
ไม ได มี การสื บทอดองค
ความรูและกิจกรรมตอไป
ยังนักเรียนในท่ี เลื่ อนชั้ น
ภายในสถานศึกษา 
3. ช วงระยะเวลาในการ
ติดตอสถานศึกษาเปนไป
ด วยค วาม ย ากลํ าบ าก 
เนื่ อ งจ าก นั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายเนนการเรียนใน
ห องเรี ยนมากกว าเพ่ื อ
เตรียมตัวสอบเขาโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยเปนสวน
ใหญ 

บาดาลในหลักสูตรการเรียนการ
สอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา 
3 . มี ระบบการติ ดตามกลุ ม
เยาวชนรักษ น้ํ าบาดาลอย าง
ตอเนื่องและใกลชิด 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) 
กรมชลประทาน (ชป.) 
. กองการมีสวนรวมของกรมชลประทานมีการจัดกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในโครงการชลประทานตางๆ ทั้งกอนการกอสรางและหลังการกอสราง 
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 
2. สงเสริมการทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) 
ซึ่งมีกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน สรางความเขมแข็งและสนับสนุนเครือขายผูใชน้ํา 

- - 

 มูลนธิิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
-มูลนิธิมีพ้ืนที่ปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานดานการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง
อยูในหลายจังหวัด เชน ตราด เพชรุบรี ตรัง พัทลุง โดยเปนการทํางานรวมกับองคกร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่และเปนการทํางานโดยตรงของมูลนิธิเอง นอกจากนี้มีการ
ทํางานรวมกับเครือขายในภาคประมง เชน สมาคมสมาพันธประมงพ้ืนบานแหง
ประเทศไทย กลุมประมงขนาดเล็กในแตละจังหวัด เปนตน สําหรับกระบวนการ
ทํางานของมูลนิธิ สอดคลองกับแนวคิดของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ  
ใหความสําคญักับสงเสริมปฏิบัติการสังคมบนฐานการเคารพและรบัรองสิทธมินุษยชน 
สรางการมีสวนรวมและธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนฐานระบบนิเวศน แปรความคิดสูปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรมในพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา
และการจัดการความรูพัฒนาระบบการจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศรณรงค
เผยแพรและสื่อสารสาธารณะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแหงสิทธิในการพัฒนานโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิด
จากภาคประชาชนโครงการที่ดําเนินการ เชน  

 โครงการ “การศึกษาประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางที่สงผลกระทบ
ตอชุมชนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนที่ลุมน้ํา เพชรบุรีและ
ครอบคลุมไปถึงพ้ืนท่ีอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร” (สํานักงาน

- -การจัดทําแผนแตละแผนของ

หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับ

ทรัพยากรทะเลและชายฝ ง  

ควรจะมีการชื่อมโยงการทํางาน

ระ ห ว า งห น ว ย ง าน  มี ก า ร 

บูรณาการวิธีการทํางานและ

งบประมาณรวมกัน การทํางาน

จะไดไมซ้ําซอนกัน 

 



ผ๒-58 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
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คณะกรรมการวจิัยแหงชาติ)  

 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถของผูหญิ งในการมีสวนรวมจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (สภาพัฒนาการเมือง) ดําเนินการแลวเสร็จ
ในป 2559  

 โครงการภาวนาคือชีวิต: วิถีชีวิตท่ีเก้ือกูลตอชุมชนและสังคมดําเนินการแลว
เสรจ็ในป 2559  

 โ ค ร ง ก า ร  “ Strengthening Good Governance and Democratic 
Process in National Climate Change Adaptation Planning 

 โค ร งก า ร  “ Toward an Ecosystem-based Approach to Fisheries 
Management in Trat Bay”  

 
     การทํางานที่ผานมาก็ไดมีการอางอิงและบูรณาการแนวคิดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม แผนการจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แผนการจัดการ
ประมงไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอีกหลายแผน ดูวาแนวทางการทํางานของแต
ละหนวยาน ทั้งน้ีเพื่อใหการทํางานองคกรพัฒนาเอกชนเปนเพียงการเสริมการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐและใหกลไกการทํางานของภาครัฐสามารถทํางานขับเคลื่อนไป
อยางมีประสิทธภิาพดวยเหตุนี้การทํางานประสานกับหนวยงานภาครัฐจึงเปนงานหลัก
ในการทํางานของแตละโครงการ รวมทั้งการพยายามใหภาคประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางนโยบายและกําหนดทิศทางการทํางานของพื้นที่ ให
สอดคลองกับความตองการ งานแตละโครงการจึงเปนทั้งระดับพื้นที่และนโยบาย 
ลักษณะงานจะเปนทั้งแบบวิชาการและแบบโครงการ ทั้งน้ีเพ่ือสุดทายแลวใหเกิดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยิง่ยืนที่มาจากฐานการดําเนินการรวมกันของทุกภาค ี
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 มูลนธิิอันดามนั 
-เกิดกลุมเครือขายชาวประมงพื้นบาน จังหวัดตรงั ที่จดแจงกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงและกรมประมง เพื่อดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง  
-เกิดกลุมอาสาสมัครชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสา( ฉก.) ในการลาดตระเวน เฝา
ระวงั การลักลอบใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและทําลายพันธุสัตวนํ้า ตลอดจนระบบ
นิเวศนหญาทะเลและพะยูน  
-เกิดคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระดับจังหวัด  
-เกิดคณะกรรมการบริหารจัดการประมงระดับจังหวัด  
-ตัวแทนชาวประมงพ้ืนบานมีสวนรวม ในการผลักดันใหเกิดพรบ.การประมง ๒๕๕๘ และ
พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๒๕๕๘ (เนนการมีสวนรวม
ของชุมชน) 
- เกิดตัวแทนชาวประมงพื้นบานในการแกไขพรก.การประมง ๒๕๕๘ และพรบ.สงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
- ข า ด ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณและขาดกลไก
ความรวมมือระหวางชุมชน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
ดานการลาดตระเวน เฝา
ระวังทางทะเล 

 
-หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการ
สนั บสนุนบทบาทของชุ มชน
ภายใตพรบ.การประมง และพรบ.
ส ง เส ริ ม การบ ริห ารจั ดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อย างจริ งจั งตามที่ กฎหมาย
กําหนด 

 มูลนธิิ “ปา-ทะเล เพื่อชีวิต” 
กิจกรรมเฝาระวงัปาชายเลน ทุกเดือน 
ทําแนวเขตลูกไมงอกใหม และเฝาระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมาย  

- ง บ ป ร ะม าณ ที่ จ ะ ใช
ดําเนินการ 
 

 

2.1.11 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยผสานการบังคับใช
กฎหมายคุมครองพื้นที่ปากแมน้ําที่สําคัญ 
(เชน แม นํ้ าบางปะกง แม นํ้าแมกลอง             
แม น้ํ า ต าป  ฯ ล ฯ ) ค วบ คู กั บ ก ารนํ า
มาตรการการประกาศเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดําเนินการดังน้ี 
     1. สผ. โดย สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่ เฉพาะ (สชพ.) ไดดําเนินการขยาย
ระยะเวลาการบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม 
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน 
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกไปอีกสองป นับแตวันที่ 
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดจะตองปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในประกาศ

 
-สําหรับการออกประกาศ
ฉบับใหมในพื้นที่นี้ คือ ราง
ประกาศกระทรวงฯ จังหวัด
เพ ช รบุ รี แ ล ะ จั งห วั ด
ประจวบคีรี ขันธ ซึ่ งคณะ 
รั ฐ ม น ต รี ได เห็ น ช อ บ 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ใหมีการจัดทําพื้นที่อนุรักษเพื่อคุมครอง
ระบบนิเวศที่สําคัญ กํากับ ดูแลการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณชายฝง เพื่อควบคุมมิ
ใหมีการดําเนินกิจกรรมการใชประโยชน
พ้ืนที่ปาชายเลนที่ผิดกฎหมายและเพื่อให
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งลด
การกอสรางที่กอใหเกิดการกัดเซาะชายฝง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ทช./สผ.) 

กระทรวงฯ ป ๒๕๕๓ ตอไปอีกระยะหนึ่ง 
     2. สผ. โดยกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.)         
ไดดําเนินการโครงการเสริมสรางการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอมปากแมน้ําบางปะกง (ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2555) 
ผลผลิต มีดังนี ้
๑. ขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ระบบนิเวศ และขอมูลทิศทางการพัฒนาของพื้นที่บรเิวณปากแมน้ําบางปะกง 
๒. แนวทางการดําเนินการตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในแตละเขตพื้นที่บริเวณปาก
แมนํ้าบางปะกง จากความรวมมือของหนวยงานทองถ่ินและประชาชน 
๓. สื่อการเรียนรู ประชาสัมพันธการกําหนดเขตและมาตรการตามเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
๔. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการตามเขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปาก
แมนํ้าบางปะกง 
การดาํเนินการในป 2556 
-นําขอเสนอแนะจากการศึกษาประกอบการนําเสนอรางประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณ
ปากแมน้ําบางปะกง ในทองที่ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม ตําบลสองคลอง อําเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทองที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลลบุรี 
พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2556 เมื่อวันที ่
29 สิงหาคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติใหกลับไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง โดย
เปรียบเทียบความสําคัญและเหตุผลความจําเปนกับพื้นที่ปากแมน้ําสายหลักอื่น ๆ ของ
ประเทศ 

ในหลักการตั้ งแตวันที่  ๓ 
พ .ย . 255๘ แล วส งให
สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่ง
ในกระบวนการนี้ สํานักงาน
คณะกรรม การกฤษฎีกา  
จ ะ ใช ร ะย ะ เวล าต รวจ
พิ จารณ าค อนข างนาน 
เน่ืองจากอาจจะมีงานตรวจ
พิ จ ารณ าร างกฎหมาย                
ที่รับผิดชอบคอนขางมาก 
ดังน้ัน จึงสงผลใหการออก
ประกาศฉบับใหมมาบังคับ
แทนประกาศกระทรวงฉบับ
เก าต องใช ระยะเวลาอีก
ระยะหน่ึง 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
การบังคับใชกฎหมายคุมครองทรัพยากรปะการัง ที่ไดรับผลกระทบจากปรากฎการณ
ปะการังฟอกขาว ๗ พื้นที่ ไดแก (๑) เกาะมันใน จ.ระยอง (๒) เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ 

ขาดการดูแลและคุมครองที่
อยางทั่วถึง เน่ืองจากขาด
แคลน อั ตรากํ าลั งแ ละ

การเฝาระวังพื้นที่ จําเปนตองมี
การบูรณาการรวมกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ 
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(๓) เกาะเหลื่อม จ.ประจวบคีรีขันธ (๔) เกาะไข จ.ชุมพร (๕) เกาะราชาใหญ จ.ภูเก็ต (๖) 
แหลมพันวา จ.ภูเก็ต และ (๗) เกาะไมทอน จ.ภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘  

หนวยงานปฏิบัติในพ้ืนที ่

2.1.12 อนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการคุมครองและสงวนรักษา
พ้ืนที่ชุมน้ําใหมีความยั่งยืน โดยสนับสนุน
การเสนอใหพื้นท่ีชุมน้ําที่มีความสําคัญเปน
แรมซารไซต รวมทั้งมีการจัดทําแผนการ
จัดการอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (สผ.) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดําเนินการ
ดังน้ี 
- สผ. ไดประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของและหนวยงานระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมจัดทํา
ขอมูลเสนอการข้ึนทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศหรือแรมซารไซต 

- - 

2.1.13 สนับสนุนกลไกการเฝาระวังและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
ระบบ นิ เวศ ในพื้ นที่ อ ย า งเป น ระบ บ 
ต ล อ ด จ น ก ารป ระยุ ก ต ใช ดั ช นี ชี้ วั ด
สถานภาพของทรัพยากรชีวภาพที่สัมพันธ
และสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น 
โดยสรางเครือขายใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวม 
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดําเนินการ
ดังน้ี 
     1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นท่ีชุมนํ้าของประเทศไทย 
     2. จัดทําแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นท่ีชุมนํ้าของประเทศไทย  
     3. จัดทําบัญชีรายชื่อประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่มีความลอแหลม
และเปนอันตราย ท่ีอาจสงผลกระทบเสียหายตอพ้ืนทีชุ่มน้ํา  
     4. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนาม
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการอนุรกัษพื้นที่ชุมนํ้า  

- - 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (อส./สผ.) 
มท (อปท.) อพช. 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ดําเนินการดังนี ้
ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการแกไขปญหาไฟปาและหมอก

ควันเพื่อเสริมสรางความรวมมือในการเฝาระวังและปองกันไฟปา โดยมีเครือขายฯ จํานวน  
1,370 เครือขาย และมอบเงินอุดหนุนใหเครือขายที่ตั้งอยูรอบแนวเขตปาอนุรักษที่มี
พื้นที่เสี่ยงหรือลอแหลมตอการเกิดไฟปา เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน จํานวน 180 เครือขาย เครือขายละ  50,000  บาท 

- - 
  

 เทศบาลนครระยองไดดําเนินการ ดังนี ้
มีการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

ปาชายเลน  โดยการตั้งกลุมอนุรักษแมน้ําระยองและปาชายเลน ตั้งแตป 2549 จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งสมาชิกจะอาศัยกระจายอยูตามชุมชนในพื้นที่ปาชายเลน  โดยหากพบเห็นสิ่ง
ผิดปกติของระบบนิเวศก็จะมีการประสานแจงผานมายังกลุมอนุรักษฯหรือเทศบาลเพ่ือ
ทําการตรวจสอบตอไป    

- - 
  

 เทศบาลนครเชียงใหมไดดาํเนินการ ดงัน้ี 
มีกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกนักเรียนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง โดยมีการบูรณาการความรวมมือรวมกับภาค
ประชาสังคม ไดแก เครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม  มูลนิธิไทยรักษปา ชมรมอนุรักษ
นกลานนา  

- - 
  

 มูลนธิิอันดามัน 
-เกิดกลุมและเครือขายเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนหญาทะเลใน
พื้นที่ชุมน้ําปากแมนํ้าตรัง (หาดหยงหลํา เกาะมุก ลิบง มดตะนอย)  
-เกิดเครือขาย เฝาระวัง และติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนหญาทะเล 

- - 
  

 เมืองพัทยา ดําเนินการในรูปแบบการจัดการอบรมสัมมนาเยาวชนอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอมในหลักสูตร “นักสืบสายลม” เพื่อสรางเครือขายเยาวชนในการเฝาระวัง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากดัชนีชี้วดัจากไลเคนที่สํารวจพบ 

- - 
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2.1.14 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งธนาคาร
พันธุกรรม (Gene Bank) เพื่อเปนแหลง
รวบรวมและอนุรักษดูแลสายพันธุและ
พันธุกรรม รวมถึงการรองรับนวัตกรรม
จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : กษ (กวก.) วท 
(สวทช.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.การกอตั้ งศูนยชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresources Research 
Center; TBRC) และเครือขายเพื่อยกระดับการเก็บรักษาและมีการบูรณาการใหบริการ
จุลินทรียและชีววัสดุของประเทศ เปนคลังเก็บรักษาจุลินทรียมากกวา 80,000 สายพันธุ 
พรอมดวยเครื่องมือและอุปกรณมาตรฐาน ใหบริการจุลินทรียและชีววัสดุของประเทศ 
โดยมีจุลินทรียและขอมูลการนําไปใชประโยชนมากกวา 10,000 สายพันธุ 
 2. มีพิ พิธภัณฑเก็บรักษาชิ้นตัวอยางแหงเห็ดรา (BHH) มากกวา 40,000 
ตัวอยาง 
 3. สนับสนุนการพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูล Thai Science Bioresources 
and Biotechnology (Thai2Bio) เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทยอยางยั่งยืนดวยฐานขอมูลบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพจาก
งานวิจัยของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สวทช. วว. 
และ อพวช.  โดยสามารถเขาถึงฐานขอมูลผานทางเวบ็ไซต www.thai2bio.org 
 4. สนับสนุนการดําเนินงานดานความหลากหลายทางชีวภาพการคนพบ
จุลินทรียสายพันธุใหม ไดแก แบคทีเรีย รา และยีสต มากกวา 66 สายพันธุการเขารวม
เปนคณะทํางาน One Fungus One Name (OFON) ที่มีความรวมมือกับ worldwide 
mycologist consortium เพื่อทบทวนตําแหนงทางอนุกรมวธิานของราองคความรูเก่ียวกับ
ความหลากหลายและความสัมพันธของราแมลงที่เขาไปทําลายมดในกลุมฟอรมิซีน 
(Formicinae, Formicidae) อยางเฉพาะเจาะจง องคความรูเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
ชะนีและชางในการกระจายเมล็ดพันธุพืช ณ พื้นที่ มอสิงโต อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

- - 

กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ดําเนินการ ดังนี ้
-  การอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลง และจุลินทรีย เพ่ือใชเปนฐานพันธุกรรมพืช
ที่นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุพืชพันธุใหม ปองกันการสูญพันธุ(Genetic 
erosion) การเสื่อมพันธุ (Genetic drift) ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัยโดยเก็บ

- - 
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ไว ในธนาคารเชื้ อพั นธุ พื ช  (Gene bank) แหล งเก็ บ รักษาจุลิ นทรีย  (Culture 
Collection) พิพิธภัณฑแปลงรวบรวมพันธุ  (Field Gene bank/ Field Collection) 
และการอนุรักษ ไวในถ่ินเดิม (In situ conservation) ผลการดําเนินงานอนุรักษ 
เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลง จุลินทรียรวมทั้งสิ้น 40,751 สายพันธุ/ 515,100 
ตัวอยาง จําแนกเปน 
     1) การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืชมากกวา 50 ชนิด อาทิ ขาว ขาวสาล ี
ขาวบารเลย ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถั่วลิสง ถัวเขียว ถ่ัวพุม ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวชนิดตางๆ ฝาย งา 
ละหุง คําฝอย ปอ กระเจี๊ยบ และผักชนิดตางๆ รวมทั้งสิ้น 30,860 สายพันธุ 
     2) การเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ ไดแก พิพิธภัณฑแมลงวชิาการ 512,000 ตัวอยาง 
พรรณไมแหงเพื่อการอางอิง 1,100 ตัวอยาง และวัชพืชแหง 2,000 ตัวอยาง 
     3) การเก็บรักษาในแหลงเก็บจุลินทรีย ไดแก จุลินทรียที่เปนประโยชน 3,860 
ไอโซเลต จุลินทรียสาเหตุโรคพืช 1,300 สายพันธุ  จุลินทรียผลิตสารชีวภัณฑ 580 
สายพันธุ เชื้อพันธุเห็ด 1,180 สายพันธุ และแบคทีเรียดิน 1,150 ไอโซเลท 
     4) การเก็บรักษาในแปลงรวบรวมพันธุ มากกวา 50 ชนิด อาทิ ออย มันสําปะหลัง 
ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุม ละหุง ขาวฟาง ถ่ัวหร่ัง  คาเมลินา เรพสีด สบูดํา ฝาย ทานตะวัน งา ถั่ว
มะแฮะ ถ่ัวลิสง มะละกอ ถ่ัวเหลือง เดือย ปอ ขาวโพดเลี้ยงสัตว แกนตะวัน กลวยไม
สกุลหวาย เฟรน ลิ้นจี่ ลําไย มะมวง มะคาเดเมีย สมโอ งา สม สับปะรด ไผหวาน 
มะพราว มะปราง โกโก ทุเรียน ลองกอง มังคุด กระทอน องุน มะยงชิด ขนุน กาแฟ 
สะตอ หมาก ดาหลา อบเชย เกาลัด เนตทาลีน สาลี่ พลับ พลัม ขมิ้นชัน กราวเครือ 
พญาเสือโครง บวย มะกอกน้ํามัน มะเยาเหลี่ยม มะเดื่อ มะแขวง ชา กุหลาบ และพืช
สมุนไพร ตางๆ รวมทั้งสิ้น 6,802 สายพันธุ 
     5) การเก็บอนุรักษไวในถิ่นเดิม ไดแก ไมดอก ไมหอม พืชพื้นเมือง รวม 29 ชนิด 
29 สายพันธุ 
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 กรมการขาว (กข.) 
โครงการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมขาว 
     1. การรวบรวม อนุรักษ ฟนฟูพันธุกรรมขาว ดูแลรักษาเชื้อพันธุกรรมขาว 24,000 
ตัวอยางเชื้อพันธุ  ที่ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ ศูนย วิจัยขาว
ปทุมธานี ทําการตรวจสอบความงอกและปลูกฟนฟูเชื้อพันธุขาวที่มีความงอกต่ําหรือปริมาณ
เมล็ดพันธุนอย ปละ 1,000-1,500 ตัวอยางเชื้อพันธุ เก็บเก่ียวผลผลติและนําเขาเก็บรักษา
ในหองอนุรักษ ทําใหไดเมล็ดเชื้อพันธุขาวรุนใหมที่มีความงอกดี ปละ 1,000 – 1,500 
ตัวอยางเชื้อพันธุ และไดปริมาณเมล็ดเพียงพอสําหรับใหบริการแกนักวิจัยที่จะนําไปใช
ประโยชน 
     2. การจําแนกลักษณะและคุณคาของเชื้อพันธุขาว ทําใหไดขอมูลลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี และลักษณะความตานทานตอโรคแมลงของเชื้อพันธุ
ขาว ปละ 800-1,000 ตัวอยางเชื้อพันธุ ขอมูลลักษณะทนแลง ทนเค็ม ทนดินเปรี้ยว  ทนนํ้า
ทวม ของเชื้อพันธุขาวปละ 200-400 ตัวอยางเชื้อพันธุ ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนอยาง
มากตอการวิจัยและพัฒนาพันธุขาว 

 
-ปญหาจากศัตรูขาวและ
ภัยธรรมชาติ เชน หนูกัด
กินตนขาว พายุฝน ทําให
ตนขาวหักลม 
-ปญหาทางเทคนิค เชน 
ขาด โรง เรื อนท ดลองที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น 
 

 
-ตองมีก ารวางแผน ท่ีดี  เพื่ อ
เตรียมการปองกันและแกไข
ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวาง
ดําเนินงาน 
 

2.1.15 สนับสนุนการอนุรักษชนิดพันธุ 
ในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (in situ 
conservation) และนอกถิ่นที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ (ex situ conservation)
พรอมทั้งสงเสริมใหมีการศึกษาวจิัย การนํา
พันธุพืชหายากหรือพืชใกลสูญพันธุมาปลูก
และขยายพันธุ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (อส./อสพ.) 
กษ 

องคการสวนพฤกษศาสตร (อสพ.) ดําเนินการ ดังนี ้
-หากสามารถดําเนินการวจิัยรวมกับหนวยงานที่ดูแลเชิงพื้นท่ี ในหลายๆ พื้นที่ และมีการ
วางแผนในการเก็บขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ จะชวยใหการศึกษาวิจัยเพื่อระบุ
สถานภาพ มีความตอเน่ืองและมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน 
     1. กิจกรรมอนุรักษพันธุไมในถิ่น โดยการดูแลและจัดการพ้ืนที่ปาอนุรักษ ที่อยู
ภายใตการดูแลของ อสพ. จํานวน ๔ พื้นที่ คือ (๑) พื้นที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม: อนุรักษพันธุจําปหลวง (๒) พื้นที่สวนพฤกษศาสตร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน: อนุรักษพันธุกลวยไมสกุลชางกระ (๓) พื้นที่ สวน
พฤกษศาสตรบานรมเกลา จังหวัดพิษณุ โลก: อนุ รักษพันธุคอ (๔) พื้นที่ สวน
พฤกษศาสตรระยอง จังหวดัระยอง: อนุรักษพันธุมันเทียน 

 
-  การเขาสํ ารวจในพื้ นที่
อนุรักษ , อุทยานแหงชาติ
ต องมี ก ระบวนก ารขอ
อนุญาตที่ใชเวลายาวนาน 
-  นั กวิ ช าการด านก าร
สํารวจ มีไมเพียงพอ 
- ที่ผานมาการจัดเก็บขอมูล
และจั ดปลู ก พั นธุ ไม ยั ง 
ดําเนินการยังไมเปนระบบ

 
-การอนุรักษ พันธุ ไมในรูปแบบ
พันธุไมมีชี วิต ตองการการดูแล 
และ ใช ท รั พ ยากรมาก  แล ะ
จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู
เฉพาะ ควรพิ จารณ าทํ าการ
อนุ รักษนอกถ่ินในรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติม ที่ประหยัดทรัพยากร
มากขึ้นและจัดเก็บทรัพยากรได
มั่นคงข้ึน เชน การจัดทําธนาคาร
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     2. กิจกรรมอนุรักษพันธุไมนอกถิ่น โดยรวบรวมพันธุไมมีชีวิต กลวยไมพื้นเมือง 
จํานวน 500 ชนิด ขิงขาพื้นเมือง จํานวน 165 ชนิด และไมหายากเสี่ยงตอการสูญ
พันธุของไทย จํานวน 100 ชนิด เพาะขยายพันธุไมหายากจํานวน 50 ชนิด และ
อนุรักษพันธุ ไม ในสภาพปลอดเชื้อ จํานวน 2๗๖ชนิด ซึ่ งเปนพันธุพืชที่อยู ใน 
Thailand Red Data: Plants (2006) ๓๗ ชนิด 

จึ งทํ าใหการติดตามดูแล
พันธุไมทําไดยาก ปจจุบัน
ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน
จัดการพันธุไมมีชีวิตซึ่งเริ่ม
ดําเนินการแลวในป 2560  
- พืชวงศขิงขา และหายาก
หลายชนิดยังไมสามารถหา
วิธีที่ปลูกเลี้ยงที่ เหมาะสม 
และมีอัตราการรอดตายต่ําและ
ทําใหจํานวนสะสมเปลี่ยนแปลง
มาก ปจจุบันกําลังดําเนินการ
ติดตามพันธุไมทั้งสองกลุม จัด
ปลูกและจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหมี
การติดตามดูแลอยางเปนระบบ 
-  นักวิชาการเฉพาะกลุม
พืชยังไม เพียงพอตอการ
ดําเนินงาน 

เมล็ด (Seed bank) พืชหายาก
เสี่ยงตอการสูญพันธุของประเทศ
ไทย ซึ่งจะสะดวกในการใชงาน
เพ่ือการขยายพันธุและนํากลับไป
ป ลู ก เพิ่ ม จํ าน วนป ระชาก ร 
ในธรรมชาติตอไป 

 กรมการขาว ดาํเนินการดังน้ี 
โครงการอนุรักษขาวปาในถิ่นเดิมและศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรขาวปา  
1. การอนุรักษขาวปาในสภาพธรรมชาติ  ผลจากการดูแลรักษาแปลงอนุรักษขาวปาในสภาพ
ธรรมชาติ พื้นที่ 87 ไร ที่ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ทําใหสามารถ
รักษาแหลงพันธุกรรมขาวปาไว เพ่ือการใชประโยชนตลอดไป จากการบันทึกขอมูล
สภาพแวดลอมทําใหทราบถึงสภาพภูมิอากาศที่มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของขาวปา 
และเปนแนวทางในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรขาวปา 

- ขาวปามีเปอรเซ็นตการ
ติดเมล็ดต่ําและเมล็ดรวง
งาย ทําใหการเก็บเมล็ดไว
สํ า ห รั บ ท ด ส อ บ ค วาม
ตานทานตอโรคและแมลง
ที่สําคัญไดปริมาณเมล็ด
คอนขางนอย 

-ตองมีก ารวางแผน ท่ีดี  เพื่ อ
เตรียมการปองกันและแกไข
ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวาง
ดําเนินงาน 
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2. ผลการศึกษาการถายทอดลักษณะระหวางขาวปากับขาวปลูก การทดสอบความ
ตานทานตอโรคแมลง และการประเมินลักษณะทนเค็มของขาวปา 
     2.1 การถายทอดลักษณะระหวางขาวปากับขาวปลูก ไดประชากรรุนลูกที่เกิด
จากการผสมขามพันธุระหวางขาวปากับขาวปลูก และขอมูลลักษณะทางการเกษตร
ของลูกรุน F4 ที่ไดจากคูผสมระหวางขาวปา 45-2 กับขาวปลูกพันธุเหลืองประทิว 
123 และคูผสมระหวางขาวปา 45-2 กับขาวปลูกพันธุ กข31 
     2.2 ผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคแมลงของขาวปา   ไดขอมูลลักษณะความตานทานตอ
โรคแมลงของขาวปาที่สุมเก็บมาจากแปลงอนุรักษ จํานวน 81 ตัวอยางพันธุ 
     2.3 การประเมินลักษณะทนเค็มของขาวปา ไดขอมูลลักษณะทนเค็มของขาวปาที่อนุรักษ
ไว จํานวน 100 ตัวอยางเชื้อพันธุ 

- การประเมินลักษณะทน
เค็ ม  มี ป จ จั ย อ่ื น ๆ  ที่
กระทบตอผลการทดสอบ 
เชน อุณหภูมิและความชื้น 
ซึ่ ง โ ร ง เรื อ น ท ด ล อ งไม
ส าม ารถควบคุ มส ภาพ
ดังกลาวใหคงท่ีได  ผลการ
ทดสอบแตละครั้งจึงตอง
บันทึกอุณหภูมิเพื่ออางอิง
ดวย  เพราะที่ อุณหภูมิ
ตางกันก็จะไดผลแตกตาง
กันไปบาง 

2.1.16 พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการใน
การอนุรักษและคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศตางๆ โดยเฉพาะ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม โดยคํานึงถึงความ
สมดุลของระบบนิเวศเปนสําคัญ รวมทั้ ง 
พัฒนากฎระเบียบวาดวยความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Bio-safety) 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (สผ./อส./
อสพ.) กษ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
     สผ. โดยสํานักกองทุนและสิ่งแวดลอม ใหความเห็นตอ (ราง) พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาอยางตอเน่ือง ปจจุบัน 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ัง
ที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติ เห็นชอบตอ (ราง) พระราชบัญญัติฯ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับกองทุนสิ่งแวดลอมแลว ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ – 
ดําเนินการทบทวนรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
 
 
 

- - 
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องคการสวนพฤกษศาสตร (อสพ.) ดําเนินการ ดังนี ้
     เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองและเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ องคการสวนพฤกษศาสตรจึง
ไดออกแนวทางปฏิบัติในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพสําหรับหนวยงานภายในประเทศท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา วิจัย 
คนควาทางวิชาการ และไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชยขึ้น โดยผูที่มีความประสงค
จะเขาถึงทรัพยากรชีวภาพขององคการฯ สามารถยื่นคํารองไดผ านทางเว็บไซต 
http://www.qsbg.or.th/bio-res/ ทั้งนี้  มีการขออนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใน
ระหวางป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ จํานวน ๒๖ คร้ัง 

- - 

2 .1 .17  สงเสริมการวิ จัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษพื้นที่ที่สําคัญ
และมีความเปราะบางเชิงนิเวศ รวมถึง 
การลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่ มีตอ
ความหลากหลายทางชี วภาพและการ
ประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศ
ตางๆ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (สผ./อส./
อสพ.) วท 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดําเนินการ
ดังน้ี 
     สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนิน
โครงการติดตามองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทําข้ึนเพื่อใหประเทศไทยมีฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและมีแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีเหลานั้น 

- - 

องคการสวนพฤกษศาสตร (อสพ.) ดําเนินการดังน้ี 
     1. สํารวจและรวบรวมขอมูลพรรณไม ในพื้นที่เขาหินปูน เพ่ือใหทราบถึงจํานวน
ชนิดของพืชที่มีทอลําเลียงในบริเวณเขาหินปูนของภาคเหนือ จํานวน 9 พื้น ท่ี 
ประกอบดวย 
 

เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเปน
เขาหินปูนซึ่ งมีความยาก
และอันตรายในการเข า
พื้นที่  และในบางชวงของ
พื้นที่ ไมมีทางขึ้นสูสันเขา 

- 
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ระยะที่ 1 ป 2554 – 2555 จํานวน 3 พื้นที ่
     - เขตหามลาสัตวปาถํ้าผาทาพล จังหวัดพิษณุโลก สํารวจและเก็บตัวอยางพืช 
จัดทําเปนตัวอยางพรรณไมอางอิง จํานวน 407 ชนิด เปนพืชในบัญชีรายชื่อพืชที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย (threatened plant) จํานวน 5 ชนิด  
     - วนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน จังหวดัเชียงราย สํารวจและเก็บตัวอยางพืช 
จัดทําเปนตัวอยางพรรณไมอางอิง จํานวน 407 ชนิด เปนพรรณไมหายาก 19 ชนิด 
     - อุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน จังหวัดนาน สํารวจและเก็บตัวอยางพืชจัดทําเปน
ตัวอยางพรรณไมอางอิง จํานวน 1,135 ตัวอยาง ๒๕0 ชนิด เปนพืชในบัญชีรายชื่อ
พืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (threatened plant) จํานวน 8 ชนิด 
ระยะที่ 2 ป 2555 – 2556 จํานวน 3 พื้นที ่
     - อุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ สํารวจและเก็บตัวอยางพืช จัดทําเปน
ตัวอยางพรรณไมอางอิง จํานวน 214 ชนิด 
     - อุทยานแหงชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ จังหวดัแมฮองสอน สํารวจและเก็บตัวอยาง
พืช จัดทําเปนตัวอยางพรรณไมอางอิง 256 ชนิด อยูในThailand Red Data: Plants 
(2006) จํานวน 3 ชนิด 
     - อุทยานแหงชาติภูซาง จังหวัดพะเยา สํารวจและเก็บตัวอยางพืช จัดทําเปน
ตัวอยางพรรณไมอางอิง 492 ชนิด อยูใน Thailand Red Data: Plants (2006) 
จํานวน 3 ชนิด พืชหายาก 13 ชนิด และพืชเฉพาะถิ่น 6 ชนิด 
ระยะที่ ๓ ป 2558 – 2559 จํานวน 3 พื้นที ่
     - อุทยานแหงชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย สํารวจและเก็บตัวอยางพืช จัดทํา
เปนตัวอย างพรรณไมอ างอิ ง ๗๗๙ ชนิด อยู ใน Thailand Red Data: Plants 
(2006) จํานวน ๒๗ ชนิด 
     - อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สํารวจและเก็บตัวอยางพืช จัดทํา
เปนตัวอย างพรรณไมอ างอิ ง ๓๔๑ ชนิด อยู ใน Thailand Red Data: Plants 

เปนผา สู งชัน ทํ าให การ
เขาถึงสังคมพืชที่คาดวาจะ
มีความแตกตางไมสามารถ
ทําได  พื้ นท่ี เขาถึงไดหรือ
พบต น ท่ี โต ไม เต็ มที่  ไม
สามารถเก็บตั วอย างมา
จํ าแนกได  และการเก็ บ
ตัวอยางพรรณไม อ างอิ ง
ภาคสนามในบางครั้ งไม
สามารถเก็บครบทุกสวน 
หรือขาดสวนสําคัญท่ีตอง
ใช ในการจําแนกในระดับ
สกุลหรือชนิด การติดตาม
เก็บซ้ําจึงมีความสําคัญมาก 
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(2006) จํานวน 7 ชนิด 
     - อุทยานแหงชาติถ้ําผาไท จังหวัดลําปาง สํารวจและเก็บตัวอยางพืช จัดทําเปน
ตัวอยางพรรณไมอางอิง ๔๓๒ ชนิด อยูใน Thailand Red Data: Plants (2006) 
จํานวน ๙ ชนิด 
     2. จัดทําหนังสือพรรณไม จํานวน 3 เลม ไดแก พรรณไมดอยนางนอน พรรณไม
อุทยานแหงชาติ ถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ และพรรณไมบนภูเขาหินปูน เพ่ือเปนประโยชน
ตอการศึกษาพรรณไมในพื้นที่เขาหินปูน และเพ่ือเผยแพรความรูใหแกผูที่สนใจศึกษา
และประชาชนใหเห็นตระหนักและเห็นคุณคาของความหลากหลายของพรรณไม บน
ภูเขาหินปูนในภาคเหนือของประเทศไทย 

2 .1 .18 พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหไดมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับ
ฐาน ข อ มู ล ระดั บภู มิ ภ าค  และระดั บ
นานาชาต ิ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ทส (สผ./ทช./
สพภ.) วท 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (สผ.) ดําเนินการดังน้ี 
     สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ (ฝลช.) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
อยางตอเน่ือง 

- - 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.) ดําเนินการ
ดังน้ี 
1.ไดหนวยงานที่ปรึกษาและลงนามสัญญาแลว 5  สัญญา (5 ชนิดพันธุ) และตรวจ
รับรายงานงวดท่ี 1 และ 2 ครบถวนแลว 5 สัญญา ไดแก 
(1) การรวบรวมพันธุกรรมและการศึกษาดานพฤกษศาสตร ดานเคมี พืชวงศขิง-ขา  ไทยปที่ 2 
(2) การจัดทําฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิง
สุขภาพ ของเห็ดกินไดใน จ.อํานาจเจริญ 
(3) การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรยีนจังหวดันนทบุรี 
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน 
(4) การจัดทําบัญชีรายการไกพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทางเศรษฐกิจปที่ 2 
(5) การพัฒนาเครื่องมือติดตามและสกัดขอมูลสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทยจาก

- - 
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ฐานขอมูลบทความวิชาการนานาชาต ิ
(6) การรวบรวมสายพันธุมะพราวพื้นเมืองไทยเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
(7) การจัดทําแผนยุทธศาสตรรวบรวมและใชประโยชน 50 รายการฯ ดําเนินการเอง
รวบรวมขอมูลและนําเขาขอมูลจระเข รวมกับผูเชี่ยวชาญ 
1.2 พั ฒนาและปรับปรุ งระบบฐานขอมู ลทรัพยากรพั นธุกรรมและเว็บ ไซต 
www.nbbch.org 1 สัญญา โดยตรวจรับรายงานงวดที่ 1 และ 2  
 ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของโครงการจัดประชุมปฏิบัติการรวมกับที่ปรกึษาและ
หัวหนาโครงการเพ่ือรวมกันจัดทําระบบมาตรฐานขอมูลและพัฒนาเคร่ืองมือสํารวจ
รวบรวมขอมูลสิ่งมีชีวิตแตละประเภท 
2. กําหนดแนวทางทํางานและหารือหนวยงานเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่เพ่ือหารือรวมกันใน
ระดับหนวยงานประชุมปฏิบัติการพัฒนาการใชประโยชนของขอมูลและการวิจัยเพื่อการ
เก็บรักษาสายพันธุ  มีการประชุมรวมกับหนวยงาน ชุมชนในการรวมกันพิจารณาแนว
ทางการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน ตนแบบ จังหวดัลําพูน 
(1) ไดโครงสรางขอมูลมาตรฐานของสิ่งมีชีวิต และรายชื่อผูเชี่ยวชาญแตละกลุม  
แตงตั้งคณะทํางานในการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบยืนยัน เพื่อจัดทํารางบัญชี
รายการ 
(2) ไดรายงานข้ันกลางขอมูลวทิยาศาสตร เศรษฐกิจ กฎหมาย (2 ชนิดพันธุ)  
(3) ไดรางบัญชีรายการทรัพยากรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของจุลินทรียและสัตว 
พรอมตั้งคณะทํางานดานจุลินทรยี 
(4) จัดทําขอมูล Community Biobank และการดําเนินโครงการในการสํารวจใน
ระดับชุมชน 
(5) จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการเก็บรักษาและใชประโยชนทรัพยากร 
(6) ไดรายงานฉบับสมบูรณขอมูลวทิยาศาสตร เศรษฐกิจ กฎหมาย (10 ชนิดพันธุ)  
(7) ได บัญชีรายการทรัพยากรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของสัตวพรอมตั้ ง
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คณะทํางานดานจุลินทรีย 
(8) จัดทําขอมูล Community Biobank ตนแบบ 1 แหง และการดําเนินโครงการใน
การสํารวจในระดับชุมชน  
(9) ไดแผนยุทธศาสตรการเก็บรักษาและใชประโยชนทรัพยากร 50 รายการที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
(10) ไดระบบฐานขอมูลทรพัยากรพันธุกรรม 1 ระบบ 
(11) จัดประชุมวิชาการนานาชาติดานการเก็บรักษาเชื้อพันธุ 1 ครั้ง ระหวางวันท่ี 
19-23 ส.ค. 59 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) ดําเนินการดังน้ี 
จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน ปะการัง หญาทะเล ปา
ชายเลน โลมาและวาฬ เตา แมงกะพรุน เปนตน เผยแพรผานชองทางเว็บไซดของ
หนวยงาน ที่ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว 

- - 

แผนงานท่ี ๒.2  การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตใิหมีประสิทธิภาพ 
ระยะเรงดวน 
2.2.1 สงเสริมการปลูกไม เศรษฐกิจที ่
มีศักยภาพสูงและไมเศรษฐกิจที่มี ระบบ 
ตัดฟนยาวที่ถูกตองตามกฎหมายในพ้ืนท่ี
ของเอกชน โดย ให ส ามารถ นํ าม าใช
ประโยชน ควบคูกับสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือระบุแหลงกําเนิดของไม  เชน  
ล าย พิ มพ ดี เอ็ น เอ  (DNA Fingerprint)  
เปนตน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ปม./อส.) มท 
(อปท.) ภาคเอกชน 

กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการดังนี ้
     ไดมีการพัฒนาสายพันธุไมโตเร็วเพื่อการปลูกเปนไมเศรษฐกิจและปลูกทดลอง
สาธิตในพ้ืนที่เกษตรกร ทั้งพื้นที่ความอุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่น้ําทวมตามฤดูกาล ไดมี
การข้ึนทะเบียนคุมครองพันธุของไมยูคาลิปตัส 6  สายพันธุ และไมอะเคเซีย 5 สาย
พันธุ อยูระหวางการตรวจสอบภาคสนาม 
 
 
 
 
 

 
- ขาดบุคลากรด านการ
ปรับปรุงพนัธุไม 
- การพัฒนาพันธุไมตองใช
เวลานานจึงตองมีแผนงาน
และระยะเวลาที่ชัดเจน 

 
- พั ฒ น าบุ ค ล าก ร โด ย ก า ร
ฝ ก อ บ ร ม เพิ่ ม ค ว าม รู แ ล ะ
ประสบการณ 
- จัดทําแผนงานระยะยาวที่
ชัดเจนในการปรับปรุงพันธุ 
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 บริษัท ปูนซีเมนต จํากัด (มหาชน) 
   ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีมุงเนนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใชตนยูคาลิปตัสเปนแหลงเน้ือไมหลักสําหรับการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่ง
ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเปนสวนปายูคาลิปตัสทั้งในพื้นท่ีขนาดใหญ และยังมีการ
สงเสริมการปลูกแทรกเปนแถวสั้นๆ ในพ้ืนที่ของเกษตรกรรายยอย เชน การปลูกตามริม
คลอง คันนา หรือริมรั้ว ชวยใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นจากพื้นที่ซึ่งไมไดทําประโยชนมากอน 
ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่สงเสริมภาคเหนือคือ “โครงการกําแพงเพชร โมเดล” 
ซึ่งเร่ิมโครงการในป 2548 ถึงป  2559  มี พ้ืนท่ี ริมคลองเขารวมโครงการยาวกวา 
5,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการปลูกสวนปาขนาดใหญในพื้นที่ดินซึ่งไม
เหมาะสมกับการปลูกพืชเกษตร เชน พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก เปนตน ตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จคือ “โครงการดินทาม โมเดล” ซึ่งเร่ิมโครงการในป 2556 ถึงป 
2559 มีพ้ืนที่สวนปา 27,900 ไร โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ไดพัฒนาสายพันธุยูคาลิปตัส
ใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ และผลิตกลาไมจําหนายใหเกษตรกรปละประมาณ 50 ลาน
ตัน แนวคิดดังกลาวชวยสรางอาชีพและรายไดใหเกษตรกร และลดการบุกรุกทําลายปาไม
ธรรมชาติ ทั้งน้ี การปลูกสวนปาเพ่ือนํามาใชผลิตเยื่อกระดาษของเอสซีจี ยึดหลักปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนของ Forest Stewardship Council (FSC) จาก
ตัวอยางของสวนไมกําแพงเพชร ซึ่งมีการแบงพื้นที่สําหรับการปลูกยูคาลิปตัสและพื้นที่ปา
อนุรักษ ทําใหยังคงความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ปา ดวยการรวมมือกับชุมชน
เพ่ือดูแลรักษาพื้นที่ปา และใหชุมชนเก็บเห็ด หนอไม และพืชพรรณอ่ืนเพื่อใชบริโภค 
รวมท้ังนําไปจําหนายบางสวนเพื่อเพิ่มรายไดของชุมชนอีกทางหน่ึงดวย 

  

 เทศบาลสกลนคร 
- การปลูกตนไมพ้ืนถิ่น,ไวประดับที่อยูภายในสวน การปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร 

  



ผ๒-74 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

-      การควบคุมดูแลจางเหมาเอกชนดูแลสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร 
๒.๒.๒ จัดทําแผนบูรณาการการจัดการ
พ้ืนที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศที่ครอบคลุม
การจัดการพื้นท่ีวิกฤติและพื้นที่เรงดวนท่ี
ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมถึง
กํากับดูแลการใชประโยชน ท่ีดินบริเวณ
ชายฝงใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และหามการกอสรางท่ีกอให เกิดการกัด
เซาะชายฝงโดยผูมีสวนไดสวนเสียและภาคี
ท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
และรวมตัดสินใจในการวางแผน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและเปนที่ยอมรับของทุกภาค
สวน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ทช./ทธ.) มท 
(ยผ./อปท.) คค (จท.) อพช. 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักผังเมืองรวม ไดดําเนินการดังนี ้
จัดทําแผนบูรณาการฯ ในรูปแบบของแผนผัง กําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ผังเมือง
รวม) โดยรวมกับ อปท. ดําเนินการวางผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเปนเมือง และ
ประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวง ซึ่งในแตละจังหวัดอาจมีการวางผังเมืองรวมพื้นที่ 
ซึ่งติดชายฝงทะเลมากนอยแตกตางกัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ 
-ประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลแลว 18 ผัง 
-อยูระหวางดําเนินการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล 36 ผัง 

- - 

เทศบาลนครระยอง ไดดําเนินการ ดังนี ้
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดแผนการดําเนินงานรวมกัน 

  

กรุงเทพมหานคร โดยสํานักผังเมืองไดดําเนินการศึกษาโครงการปองกันและแกปญหา
การกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียนและมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานใน
ความรับผิดชอบของรองผูวาราชการกรุงเทพ-มหานครมอบสํานักการระบายน้ํ า 
ดําเนินการกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน สํานัก
สิ่งแวดลอมดําเนินการปลูกปาชายเลนฟนฟูระบบนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
และสํานักผังเมืองติดตามการดําเนินงาน โดยปจจุบันสํานักการระบายนํ้าดําเนินการโดย
มรีูปแบบการปองกันการกัดเซาะโดยใชไมไผซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

  

 กรมเจาทา 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2559 กรมเจาทาไดรับงบประมาณในการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงเปน
รายพื้นที่ สําหรับพ้ืนที่ที่พิจารณาแลววาเปนพื้นที่วิกฤตที่จําเปนตองไดรับการแกไข
อยางเรงดวน จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ ปจจุบันแลวเสร็จ 2 โครงการและอยูใน
ระหวางดําเนินงาน 14 โครงการ 

กรมเจาทา 
หลายโครงการยังไมผ าน
การพิจารณาจาก สผ. 

 

๒ .๒ .๓  กํ าหนดและ จําแนกเขต พ้ื น ท่ี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) ดาํเนินการดังนี ้ - - 



ผ๒-75 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ท่ีมีปญหากัดเซาะชายฝงทะเล ตามระดับ
ความรุนแรงและความเรงดวนของปญหา 
หรือมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาขึ้นในอนาคต 
เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการ
การปองกันและแกไข หรือฟนฟูพื้นที่แตละ
ประเภท และแตละแหงให เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ทช./ทธ.) มท 
(ยผ./อปท.) คค (จท.) 

1. โครงการออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) พื้นที่อุทยานแหงชาติสิรินาถ อําเภอถลาง 
จังหวัดภู เก็ต (ปงบประมาณ 2556) อยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต รูปแบบการแกไขปญหาจากผลการศึกษา คือ การถมที่ดินใน
ทะเล (ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต และอยู
ระหวางการตรวจรับเลมรายงาน Final Report) 
2. โครงการออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในพื้นที่ปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห 
จังหวัดจันทบุรี (ปงบประมาณ 2556) (เปนพ้ืนที่วิกฤตกัดเซาะที่ไดจากผลการศึกษา
โครงการศึกษาวางผังแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและวางผังทาเรือเพ่ือ
รองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝงดานตะวันออก ปงบประมาณ 2551) 
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) รูปแบบการแกไขปญหาจากผลการศึกษา คือ การสราง
เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมน้ํา พรอมปลูกปาชายเลน (อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)) 
3. โครงการออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) พื้นที่วิกฤตตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปงบประมาณ 2556) (เปนพื้นท่ีวิกฤตกัดเซาะที่ไดจากผล
การศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลบริเวณอาวไทยตอนบน ปงบประมาณ 2550) ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ของ คชก. รูปแบบการแกไขปญหาจากผลการศึกษา คือ ผสมผสานเขื่อนหินท้ิงและ
ปกไมไผ (อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)) 
4. โครงการออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงและจัดทํารายงานการ



ผ๒-76 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) พ้ืนที่วิกฤตตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี (ปงบประมาณ 2556) (เปนพื้นที่วกิฤตกัดเซาะที่ไดจากผลการศึกษาโครงการ
ศึกษาวางผังแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและวางผังทาเรือเพื่อรองรับการ
ขยายพื้นที่ อุตสาหกรรมชายฝงดานตะวันออก ปงบประมาณ 2551) ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาของ คชก. รูปแบบการแกไขปญหาจากผลการศึกษา คือ 
กอสรางหัวหาดรูปตัวที และเติมทราย (อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)) 

 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักผังเมือง ไดกําหนดมาตรการควบคุมและกํากับดูแลการใช
ประโยชนท่ีดินดวยการกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
เปนที่ดินประเภทอนุรักษเกษตรกรรมและชนบท มีวตัถปุระสงคเพื่อสงวนรักษาสภาพ
ทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็ม
และนํ้ากรอย การควบคุมการพัฒนาที่จะสงผลตอสภาพทางธรรมชาติและระบบ
นิเวศนของพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร ที่ไมสงผลกระทบตอการอนุรักษสภาพแวดลอมชายฝงทะเล 
และในแนวพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงแลวไดกําหนดเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ ให ใชประโยชน ในกิจการของรัฐที่ เ ก่ียวของกับการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
 - สํานักการระบายน้ํา ไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มาตรการถาวรโดยการกอสรางรอดักตะกอนรูป
ตัวที หรือ กรอยน (T-Groin) โดยไดออกแบบโครงสรางแลวเสร็จ และไดผานความ
เห็นชอบจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ
จางที่ปรึกษาทําการศึกษาทบทวนความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่ง
บริษัทที่ปรึกษาไดจัดทํารายงาน EIA เสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาแลว
จํานวน 2 คร้ัง แตยังไมไดรับความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ มีมติให

  



ผ๒-77 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แกไขรายงาน โดยลาสุดไดเสนอรายงาน เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 โดยมติ
คณะกรรมการ (คชก.) ทักทวงรูปแบบของรอดักตะกอนตามผลการศึกษาของบริษัทท่ี
ปรึกษา บริษัทจึงศึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติม แลวเสนอใหตัดขาตัวที (T) ออก เม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจึงตองทําการรับฟงความคดิเห็นของประชาชนใหม โดยครั้งที่ 
1 ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นไปเมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2560 และจะดําเนินการครั้งท่ี 
2 ในเดือนมีนาคม 2560เมื่อรายงาน EIA ผานการอนุมัติแลว จึงจะดําเนินการขอ
จัดสรรงบประมาณและกอสรางตอไป 

 เมืองพัทยา 
ดําเนินการรวมอยูในโครงการการจัดการชายฝงแบบบูรณาจังหวัดชลบุรี(ICM) 

  

๒.๒.๔ เรงฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยจัดสรางและขยายปะการังเทียม 
และหญาทะเล โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพ่ิมพื้นที่ป าชายเลน และแกไข
กฎระเบียบใหสามารถใชประโยชนจาก 
ปาชายเลนได รวมทั้งแกไขและฟนฟู พ้ืนที่
ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะใหกลับคืนสูสมดุล
ธรรมชาติ หรือสามารถใชประโยชนเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไดตามศักยภาพ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (ทช./ทธ.) มท 
(ยผ./อปท.)  คค (จท.) 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) ดําเนินการดังนี ้
มีการศึกษาและฟนฟูทรัพยากรปะการัง และหญาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคสวน พรอม
จัดทําคูมือแนวทางการอนุรักษและฟนฟูหญาทะเล การฟนฟูปะการังที่เปนมาตรฐานท่ีมี
ความเหมาะสมสําหรับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง 

ปจจุบันการฟนฟูทรัพยากร
ปะการังและหญาทะเล ยัง
ไม ป ร ะ ส บ ผ ล สํ า เ ร็ จ
เทาที่ควร เน่ืองจากยังไม
สามารถดําเนินการไดเปน
พื้นที่กวางๆ และไมทันกับ
สถานการณภัยคุกคาม แต
การดําเนินงานแบบมีรวม
จะกอใหเกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

- การฟ นฟูปะการังจะตองอยู
ภายใตการควบคุม กํากับ ดูแล
ของเจ าหน าที่ ที่ มี ความรูทาง
วิชาการสนับสนุนการดําเนินงาน 
เนื่องจากปะการังเปนสัตวสงวน
และคุมครอง ตาม พ.ร.บ. สงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- การดํ า เนิ น ม าตรการท าง
กฎหมายเพื่อปองกันภัยคุกคามที่
ส งผลกระท บต อท รัพยากร
ปะการั งและหญ าทะเลต อง
ดําเนินการอยางเขมขน 

 เทศบาลนครระยอง ไดดําเนินการดังนี ้
มีการดําเนินงานสรางการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ปาชาย

- - 
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เลน โดยตั้งแตป 2555  ถึงปจจุบันมีการเพ่ิมพื้นที่ปาชายเลนโดยการปลูกเพิ่ม รวม 
จํานวน 7,500 ตน 

 เมืองพัทยา 
   ดําเนินการในสวนของโครงการฟนฟูธรรมชาติเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ซึ่งดําเนิน การรวมกับกลุมอนุรักษอาวนาเกลือ และหนวย งานตาง ๆ ในพื้นท่ี 
ดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนที่ปาชายเลนคลองนกยาง (ปาชายเลนธรรมชาติผืนสุดทาย
ของเมืองพัทยา) 

  

 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานเขต 
บางขุนเทียนปลูกตนโกงกางและแสมทดแทนตนเดิมที่ตายในผืนปาเดิมใหหนาแนน
เปนกําแพงปองกันคลื่น ในป 2553 - 2557 

- เนื่องจากกรุงเทพมหานคร  
อยูระหวางการดําเนินการ
ในการปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝง
เพื่อลดความรุนแรงของ
กระแสคลื่น และเพื่อให
เกิ ด ตะกอน เลน ในการ    
ปลูกปาชายเลน จึงยังไม
สามารถดําเนินการปลูกปา
ชายเลนตามแผนโครงการ
ปองกันและแกปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลบางขุน
เทียน กรงุเทพมหานครได 
- การเขาออกป าชายเลน 
เพื่ อ นํ าวัสดุ อุ ปกรณ ไป
ปฏิบัติงานตองใชเรือเปน
พาหนะ มีอุปสรรคเกี่ยวกับ

- 
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น้ําข้ึนน้ําลงทําใหงานลาชา 
 กรมเจาทา 

ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2559 กรมเจาทาไดดําเนินการกอสรางโครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝงและทําการขนยายทรายขามรองน้ําเพ่ือแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงในพื้นที่วิกฤติรวมทั้งสิ้น 41 โครงการ โดยแลวเสร็จจํานวน 34  โครงการและอยู
ในระหวางดําเนินงานจํานวน 7 โครงการ 

  

๒.๒.๕ ปรับปรุงและขยายเขตการทํ า
ประมงชายฝง รวมทั้งจํากัดและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ทําลายลาง 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : กษ (กปม.) 

กรมประมง โดยกองตรวจการประมงกรมประมง ไดดําเนินการดังนี ้
–มาตรการปดอาวไทย ระหวางเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม ของทุกป 
1. จัดเรือตรวจการประมงทะเล จํานวน 12 ลํา เขาปฏิบัติงานควบคุมเฝาระวังในเขต
พื้นที่ประกาศใชมาตรการ จํานวน 26,400 ตารางกิโลเมตร ดังน้ี 
ปงบประมาณ 2555 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 54 คดี ผูตองหา 568 คน 
ปงบประมาณ 2556 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 56  คดี ผูตองหา 605 คน 
ปงบประมาณ 2557 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 86 คดี ผูตองหา 1,163 คน
ปงบประมาณ 2558 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 88 คดี ผูตองหา 1,210 คน 
ปงบประมาณ 2559 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 20 คดี ผูตองหา 82 คน 
- มาตรการปดอาวอันดามัน ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน ของทุกป 
จัดเรือตรวจการประมงทะเล เขาปฏิบัติงานควบคุมเฝาระวังพ้ืนที่ประกาศใชมาตรการ 
จํานวน 4,022 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในผลการจับกุมดังน้ี 
ปงบประมาณ 2556 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 2 คดี ผูตองหา 19 คน  
ปงบประมาณ 2557 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 1 คดี ผูตองหา 15 คน  
ปงบประมาณ 2559 มีการจับกุมผูกระทําผิด จํานวน 5 คดี ผูตองหา – คน 
- แกไขกฎหมายประมงฉบับใหม โดยพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลใช
บังคับ ตั้งแต 14 พฤศจิกายน 2558  
        1) กําหนดเขตทะเลชายฝง และเขตทะเลนอกชายฝง เขตทะเลชายฝ ง

 
ชาวประมงสวนหน่ึงยังมี
ความเห็นตาง และไมเห็น
ด วย กับการประกาศใช
มาตรการ 
 
 
 
 
ชาวประมงยังขาดความ
เขาใจและขาดการยอมรับ 
 
 
 
 
ชาวประมงบางสวนไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการ
ตางๆ ที่กําหนด 

 
1) รวบรวมประมวลผลขอมูล
ท า ง วิ ช า ก า ร  จั ด ทํ า สื่ อ ที่
ชาวประมง และบุคคลทั่วไป
เข า ใจ ได ง าย  เพื่ อส ร างการ
ยอมรับ และสรางจิตสํานึกการ
อนุรักษทรัพยากรประมง 
2) เรงสรางความเขาใจโดยใช
บุคลากรของสวนราชการ หรือ
การใชสื่อผานชองทางตาง ๆ 
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กําหนดใหทะเลที่อยูในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝง 
ออกไปสามไมลทะเล และหากมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวนํ้าจะออกเปนกฎกระทรวงกําหนดใหเขตทะเลชายฝงในบริเวณใดมี
ระยะนับจากแนวชายฝงทะเลออกไปนอยหรือมากกวาสามไมลทะเลก็ไดแตตองไม
นอยกวาหน่ึงจุดหาไมลทะเลและไมเกินสิบสองไมลทะเล 
    2) หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประมงพาณิชยทําการประมงในเขตทะเลชายฝงตาม
มาตรา 38  
    3) ยกเลิกการใชเครื่องมืออวนรุนที่ใชติดกับเรือยนตโดยหามมิใหใชหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อใชตามมาตรา 67 
    4) หามใชเคร่ืองมือทําการประมงดังตอไปนี้ ในเขตทะเลชายฝงโดยเด็ดขาด(ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับลงวนัที่ 12 กุมภาพันธ 2559) 

(1) เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใชประกอบเรือยนต  
(2) อวนลอมจับที่มีสายพานทุกชนิด 
(3) อวนติดตาที่มีความลึกมากกวา 300 ชองตา 
(4) ลอบปูพับไดท่ีมีขนาดชองตาอวนโดยรอบเล็กกวา 2.5 นิ้ว 
(5) ลอบหมึกสายที่ใชทําการประมงตอครั้งตอเรือ 1 ลํา มากกวา 2,000 ลูก 
(6) อวนครอบ อวนชอน หรอือวนยกหมึกที่ใชประกอบเครื่องปนไฟ 
(7) อวนครอบ อวนชอนหรืออวนยกปลากะตักที่ใชประกอบเครื่องปนไฟ 
(8) คราดหอยลายที่ใชประกอบกับเรือยนต 

    5) จับกุมคดีความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 100 คดี ดังน้ี 

(1) ใช เคร่ืองมือที่หามใชทําการประมงในเขตทะเลชายฝงโดยเด็ดขาด 
จํานวน 63 คด ี

(2) ใชเครื่องมือที่หามใชทําการประมงโดยเด็ดขาด จํานวน 37 คด ี

 
 



ผ๒-81 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบติั 

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สําหรับกองประมงทะเล ภายใตกรมประมงไดดําเนินการดังนี ้
อาวไทย- พ้ืนที่ทําการประมงชายฝง นับจากเสนระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยถึง 6 ไมลทะเล 
(11.11 กิโลเมตร) - พื้นที่ทําการประมงชายฝงสําหรับเกาะ นับจากเสนระดับน้ํา
ต่ําสุดเฉลี่ยถึง 3 ไมลทะเล (5.56 กิโลเมตร) 
ทะเลอันดามัน 
- พ้ืนที่ทําการประมงชายฝง นับจากเสนระดับนํ้าต่ําสุดเฉลี่ยถึง 3 ไมลทะเล (5.56 
กิโลเมตร) 
- พ้ืนที่ทําการประมงชายฝงสําหรับเกาะ นับจากเสนระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยถึง 1.62 
ไมลทะเล (3.00 กิโลเมตร) 
   ในพื้นที่ทําการประมงชายฝงจะอนุญาตใหเฉพาะเรือประมงพื้นบานทําการประมง 
เหตุผลในการแบงพ้ืนที่น้ีคือ 
   1) พ้ืนที่ทําการประมงชายฝงเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าวัยออน ซึ่งเคร่ืองมือ
ประมงพ้ืนบานสงผลกระทบนอย 
   2) ความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและพาณิชยลดลงในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตาม 
   3) เพิ่มความปลอดภัยทางทะเลสําหรับเรือประมงขนาดเล็ก และปจจุบันกรม
ประมงไดมีมาตรการและประกาศตาง ๆ เพื่อใชในการบริหารจัดการประมง 
เรือประมงทุกลํา 
- จะตองจดทะเบียน เมื่อมีเปาหมายในการทําประมง 
- เครื่องมือประมงบางประเภทที่กําหนดโดยกฎกระทรวงจะตองไดรับใบอนุญาต 
- เรือประมงอวนลาก อวนรุน อวนลอมปลากะตัก และอวนชอน ครอบยกปลากะตัก ซึ่ง
ถูกควบคุมโดยระเบียบกระทรวง ถูกจํากัดจํานวน 
- เรือประมงพาณิชยขนาดมากกวา 30 ตันกรอส ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง 
เนื่องจากเรือประมงเหลานี้มีศักยภาพในการทําประมงนอกนานนํ้าไทย 
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เรือประมงพาณิชยทั้งหมด 
- หามทําการประมงในบางฤดูกาลบางพื้นที่ เพื่อปกปองพอแมพันธุและลูกสัตวน้ํา 
- มีการแบงเขตระหวางการประมงพื้นบานและพาณิชย 
- ลดประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงโดยการกําหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสม เชน 
อวนลาก อวนยกปลากะตัก ลอบปูพับได และอวนติดตา เปนตน 
การประมงอวนลาก 
- การลดศักยภาพในการทําประมงโดยการขยายขนาดตาอวนและการกําหนดความ
ยาวเชือกคราวลาง 
การประมงอวนลอม 
- การควบคุมการทําประมงโดยการแบงพื้นที่ทําการประมง (กรณีการทําประมงปลากะตัก) 
การประมงอวนรุน 
- หามทําการประมงอวนรุนท้ังหมด ยกเวนอวนรุนเคย 
อวนลอมติดตา 
- การลดศักยภาพในการทําประมงโดยการหามทําการประมงในบางฤดูกาลเพื่อ
ปองกันการจับพอแมพันธุ โดยเฉพาะปลาท ู
มาตรการการจัดการและการดําเนินการอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
- หามทําการประมงอวนลากและอวนรุนในเขต 3 ไมลทะเลจากชายฝง 
นอกจากนี้ กรมประมงไดดําเนินการมาตรการอนุรกัษอ่ืนๆ ดังนี ้

1. การจัดสรางปะการังเทียมเพื่อใหเปนแหลงวางไข และที่หลบภัย 
2. การสงเสริมการจัดการประมงแบบชุมชนมีสวนรวม และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงโดยใชแนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) 
๒.๒.๖ เรงรัดใหพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความ
ลาดชัน จัดทําระบบการอนุรักษดินและนํ้า 
เพื่อปองกันและลดการชะลางพังทลายของ

กรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) ดําเนินการดังนี ้
1. รณรงคสงเสริมการปลูกหญาแฝก 3,548,893.12 ไร 
2. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่ลุม-ดอน-สูง 1,083,557.50 ไร 

-- - 
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หนาดิน รวมถึงความเสื่อมโทรมของดิน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : กษ (พด.) 

3. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่เสี่ยงตอดินถลม 50,040 ไร 
4. จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตตอการสูญเสียหนาดิน 
14,634 ไร 

ระยะปานกลาง 
2.2.7 สงเสริมหลักการชุมชนอยูรวมกับ
ปาและสรางแรงจูงใจใหปลูกตนไมใน
รูปแบบของธนาคารตนไม (Tree Bank) 
การปลูกปา   3  อยาง ประ โยชน 4 
อยาง รวมทั้งการฟนฟูและการปลูกปา
ในรูปแบบวนเกษตร โดยใหความสําคัญ
กับพื้นที่ตนนํ้า และพื้นที่รอยตอตามแนว
เขตอนุรักษ 
หนวยงานที่เกี ่ยวของ : ทส (ปม./อส.)
กษ  อพช. 

กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการดังนี ้
- จัดทําแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 
2555 – 2559 จํานวนทั้งสิ้น 8,623 ไร 
 
ทสจ.ราชบุร ี
-กิจกรรม มีการเพาะเน้ือเยื่อตนผึ้ง และปลูกฟนฟูสภาพปาจากการตรวจยดึ 
-กิจกรรมปลูกตนไมในสถานประกอบการแหลงทองเที่ยว ไดแก 

1. กิจกรรมปลูกปาในรีสอรท 
2. กิจกรรมปลูกฟนฟูสภาพปาเพื่อลดปญหาโลกรอน 
3. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและควบคมุไฟปาพื้นที่จังหวัดราชบุร ี

- - 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) 
- กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษอยางมีสวนรวม โดยการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ.) จํานวน 200 หมูบาน ชุมชนไดรวมมือกันฟนฟูพื้นที่
ตนนํ้า ดวยการปลูกเสริมบริเวณปาชุมชน/ปาอนุรักษ/ปาตนน้ํา ปลูกปาพื้นที่บาน 
สมุนไพร อาหารชุมชน ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนพ้ืนที่ จํานวน 8,859 ไร 

- - 

2.2.8 เรงฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ เสี่ยงภัยตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพื้นที่ที่ ไดรับผลกระทบ
รุนแรง ใหสามารถปรับตัวและคืนกลับสู

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สป.ทส.)  
ดําเนินการดังนี ้
สสภ. 2 
     1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูลรวมกับหนวยงาน 
ในพื้นที่จัดกิจกรรม การปลูกปาบกและปาชายเลน เนื่องในวันสําคัญตางๆ 
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สมดุลตามธรรมชาต ิ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส 

     2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย ดําเนินกิจกรรม 
การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
(ทสม.) ในพื้นที่ Buffer Zone ของจังหวัดสุโขทัย โดยมีการดําเนินงานจัดกิจกรรม 
จัดตั้งเครือขายรอบพื้นที่ปาและบวชปา ณ วัดพฤกษาสวรรคสุทธาวาส (สวนปา) 
ตําบลวังตะครอ อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย และจัดกิจกรรมใหความรู
สรางความเขมแข็งในกลุมเครือขาย ณ ตําบลดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
     3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการ
สรางความเขาใจ และเตรียมความพรอมโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้1) กิจกรรมการ
สรางการมีสวนรวมและเพิ่มศักยภาพชุมชน2) กิจกรรมการปองกันภัยและแกไข
ปญหาดินโคลนถลมและน้ําปาไหลหลาก3) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและกระจายนํ้า ลําน้ําสายหลักสายรองของ
หมูบาน โดยชุมชนในพ้ืนที่มีสวนรวม เชน ซอมแซมฟนฟูและปรับปรุง เฉพาะจุดที่ตื้น
เขินขวางทางระบายน้ํา คอสะพาน ปากทอ ขุดขยายคอคอด กองทรายมูลขวางทาง
น้ํา4) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ํา
ของหมูบาน โดยชุมชนในพื้นที่มีสวนรวม เชน การซอมแซมปรับปรุง ฟนฟู แหลงกัก
เก็บนํ้าตางๆ เชน ฝายชะลอนํ้า ฝายน้ําลน อาคารบังคับน้ําในรูปแบบตางๆ ตามลํา
หวย ลําคลอง หนองบึง เปนตน 
 
สสภ.๑๐ 
๑.  สงเสริมสนับสนุนทองถ่ินเปาหมายมีการจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือฟนฟูแหลงน้ํา  โดย
ในพื้นที่ลุมน้ําชีตอนบน ๕ จังหวัด มีระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน จํานวน ๖ แหง 
ไดแก เทศบาลนครขอนแกน  เทศบาลตําบลอุบลรัตน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาล
เมืองมหาสารคาม  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  เทศบาลเมืองชัยภูมิ รองรับปริมาณนํ้าเสีย 
10๓,๑00 ลบ.ม.ตอวัน  อยูระหวางกอสราง จํานวน ๒ แหง คือเทศบาลเมืองบานไผ  
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และเทศบาลตําบลบรบือ  รองรับปริมาณน้ําเสียรวม ๓,๓๐๐ ลบ.ม.ตอวัน 
๒. ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน  ลําน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําชี  
แมนํ้าพอง  แมน้ําเชิญ  ลําปาว  แมนํ้าพรม  ลําพะเนียง  อยางตอเนื่อง 
 
ทสจ.อทัุยธานี ดําเนินการ ดงัน้ี 
1. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศประจําป 
2557 – 2559 ในพ้ืนที่อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน ี
2. ดําเนินโครงการพ้ืนที่ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาพัฒนาพื้นท่ีตําบลแกนมะกรูด 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี (ภายใตโครงการปดทองหลังพระ) 
 
ทสจ.ตราด  
1. จัดกิจกรรม การปลูกปาบกและปาชายเลน เน่ืองในวันสําคัญตางๆ 
2. จัดสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 4 ฝาย ในพื้นที่ปาหินเพิงทึบ บริเวณบานดานเนินสูง 
หมู ๖ ตําบลตะกาง 
3. ดําเนินโครงการปาเดินได โดยการปกไมไผในพื้นที่บริเวณหาดเลนงอก ปาทองอาว  
ตําบลตะกาง ความยาว 250 เมตร  
4. ดําเนินโครงการปกไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝง ในพื้นท่ีบานเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว  
อ.เมืองและพื้นที่ ต.บางปด  อ.แหลมงอบ 
 
ทสจ.พิจิตร 

-จัดใหมีกิจกรรมปลูกตนไมในโครงการที่เก่ียวของกับการจัดการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สรางความสมดุลใหระบบนิเวศในพ้ืนที่เปาหมายในการดําเนินโครงการจัดใหมีกิจกรรม
ปลูกตนไมในงานจังหวัดสัญจรเปนประจําทุกเดือน 
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ทสจ.ปราจีนบุร ี
1. จัดกิจกรรมปลูกปาเนื่องในวนัสําคัญตางๆ 
2. จัดกิจกรรมปลูกปาในพื้นที่เสือ่มโทรม 
3. จัดกิจกรรมบวชปาเพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนอนุรักษและหวงแหนใน
ทรัพยากรปาไม 
4. จัดตั้งเครือขายเพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง ฟนฟู  และพิทักษปารวมเจาหนาที่แตละ
หนวยงาน 
 
ทสจ. หนองคาย  
๑. รวมกับเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
จังหวัดหนองคาย และหนวยงานในพ้ืนที่จัดกิจกรรมรณรงคการปลูกและดูแลรักษาตนไม
จํานวน ๓,๖๐๐ ตน เพื่อสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการปลูกและดูแลรักษาตนไม และ
ลดภาวะโลกรอนจากการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
๒. รวมกับเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมการสรางแนวปองกันไฟปาและทบทวนการดับไฟปา โดย
อบรมใหความรูกับเครือขาย ทสม. และแกนนําชุมชน เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการเฝาระวังไฟปาในพื้นที่ และใหความรูในการจัดการและปองกันไฟปาใน
เบ้ืองตนกับเครือขาย ทสม. และแกนนําชุมชน 
 
ทสจ.ชลบุร ี
-จัดกิจกรรมเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการพัฒนา
เครือขาย ทสม. โดยจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน จํานวน ๒ ครั้ง 
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ทสจ.กําแพงเพชร  
  -รวมกับหนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่จัดกิจกรรมรณรงคการ
ปลูกปาและบํารุงทรัพยากรปาไมเปนประจําทุกป  
 
ทสจ.สุโขทัย  

  -มีการดําเนินกิจกรรมสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่ชุมน้ําในบริเวณโครงการฯ  รวมถึง
การใชประโยชนพื้นท่ีชุมน้ําในพ้ืนที่ ตําบลคลองกระจง ตําบลยานยาว และตําบลปากุม
เกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และจัดกิจกรรมฟนฟูพื้นท่ีชุมน้ํา (แมน้ํายม) และ
พัฒนาชุมชนตําบลคลองกระจง ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ตําบลคลองกระจง 
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 -ดําเนินงานโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
พื้นที่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยดําเนินกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสุโขทัย รวม
จํานวน 2,000 ตน จัดกิจกรรมการเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของเครือขาย ทสม. พ้ืนที่ อําเภอศรีนคร ภายใตโครงการพัฒนาเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดสุโขทัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันศุกร ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ
วัดปจจันตคารามวาสี  (หนองแหน) ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร จั งหวัดสุโขทัย 
กลุมเปาหมาย 200 คน 

 
ทสจ.อตุรดติถ 
     1. จัดกิจกรรมการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ เน่ืองในวันสําคัญตางๆ 
     2. สงเสริมกิจกรรมการปลูกปาฟนฟูพื้นท่ีของ ทสม. จังหวัดอุตรดิตถ และ
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กิจกรรมการบวชปาในพื้นที่เสี่ยงตอการบุกรุกทําลาย 
     3. จัดกิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ํา ฝายนํ้ากึ่งถาวรในพื้นที่ปาตนนํ้า เพื่อ
อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ 
 
ทสจ.สกลนคร 
  1. มีการจัดประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบถึงโครงการและวัตถุประสงคโครงการ ผาน
ประชาคมหมูบาน 
  2. มีการดําเนินงานวางแผนการบริหารจัดการปาชุมชนรวมกับ อบต.และเจาหนาท่ีปาไม 
การสํารวจแนวเขตปาชุมชน 
  3. มีการคัดเลือกตัวแทนราษฎรจํานวน 10 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตร ”การ
บริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ” 
  3. ดําเนินการปลูกกลาไมในพ้ืนที่ปาชุมชน 
  4. จัดทําปายโครงการและแสดงแนวเขตพื้นที่รอบปาชุมชน 
 
ทสจ. หนองบัวลําภ ู
 -จัดตั้งเครือขาย ทสม. พัฒนาศักยภาพ และขยายเครือขาย 
 
ทสจ. ยโสธร  
 - ดําเนินกิจกรรม การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) และจัดกิจกรรมใหความรูสรางความเขมแข็งในกลุม
เครือขาย 
 
 
 

 
 
 
 

  
-มี ป ญ ห างบ ป ระม าณ 
ในสนับสนุนจากภาครัฐ 
มี เพี ยงหนึ่ งป  ทําให การ
บริ หารจัดการพื้ นที่ ป า
ชุมชนไมตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารพื้นที่อยางตอเน่ือง 
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ทสจ.ศรีสะเกษ 
  จัดกิจกรรมปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญตางๆ และรวมกับหนวยงานในพ้ืนที่จัด
กิจกรรม การปลูกปา เนื่องในวันสําคัญตางๆ 
 
ทสจ.ชุมพร 

  รวมกับหนวยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม การปลูกปาบกและปาชายเลน เนื่องในวัน
สําคัญตางๆ ดําเนินโครงการในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม และระบบนิเวศ เชน 
ปลูกปาทดแทน ทําฝายชะลอน้ํา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 
ทสจ. ภเูก็ต 
1. กิจกรรมรณรงคทําความสะอาดชายหาดทองเที่ยว (Big Cleaning Day)จํานวน 10 ครั้ง 
2. กิจกรรมรณรงคเก็บขยะใตทะเล จํานวน 2 ครั้ง (อาวปาตอง และเกาะเฮ) 
3. กิจกรรมฟนฟูเตาทะเลใกลสูญพันธุในทะเลอันดามันตามแนวพระราชดําริในสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 
 

 
 
 
 

  
-การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ าก าศ แ ล ะ ค วาม
แปรปรวนของสภาพดินฟา
อากาศเกิดข้ึนบอยครั้ง ทํา
ใหการดําเนินกิจกรรมฯ ไม
เปนไปตามรายละเอียดของ
แผนงานที่ ไดระบุไว และ
ส ง ผ ล ให ก า ร ใช จ า ย
งบประมาณไมเปนไปตาม
แผนการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณของโครงการ 
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ทสจ. สตูล 
 -รวมกับหนวยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมการปลูกปาบกและปาชายเลน เน่ืองในวันสําคัญ
ตาง ๆ 
 
ทสจ.ปตตาน ี 
    1. ดําเนินกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) เม่ือวันที่ 31 
สิงหาคม 2559  ณ บริเวณฝายเขาใหญ หมู 5 ต.แปน อ.สายบุรี จ.ปตตานี  โดย
ปลูกตนตะเคยีนทอง จํานวน 200 ตน ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร 
     2. ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดปตตานี ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยมีกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน จํานวน 6 แหง และ
วัด จํานวน 1 แหง ไดแก โรงเรียนวัดสุนทรวารี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี โรงเรียน
บานนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี โรงเรียนบานทาเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี โรงเรียนบานควนแตน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวดัปตตาน ีโรงเรียนนิคมสรางตนเองโคก
โพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี โรงเรียนบานเกาะหมอแกง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี และวัดสุนทรวารี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี มีผูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 770 คน สามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยปลูกตนตะเคียนทองและ
มะฮอกกานี ไมนอยกวา 10.5 ไรรวมทั้งสิ้น 2,310 ตน และไดมอบกลาไมใหโรงเรียนละ 
100 กลา ไวสําหรับปลูกเสริมตอไป  คิดปริมาณกาซเรือกระจกท่ีลดลง 65.27 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kg CO2e) 
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ทสจ.ตรัง ดําเนินการ ดังน้ี 
๑. รวมกับเครือขาย ทสม. จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปลูกตนไม และ ปาชายเลน  
๒. รวมกับนักเรียน ประชาชน ในพื้นที่ปลูกหญาทะเล  
๓. จัดโครงการเก็บขยะใตทะเล ป 2558-2559 
๔. จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและสถานที่แหลงทองเที่ยว ป 255๙ 

2.2.9 เรงฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางการเกษตร เพื่ อ ส ง เสริมการเพิ่ ม
ผลผลิตตอหนวย เสริมสรางความมั่นคง
ทางอาหาร และเพื่อใหสามารถนําพื้นที่มา
ใชประโยชนและสรางรายไดท่ีมั่นคงแก
เกษตรกรได 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  กษ (พด.) 

กรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) ดําเนินการดังนี ้ 
  -การปรับปรุงคุณภาพดิน (พัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยว พัฒนาพ้ืนที่ดินกรด พัฒนาพื้นที ่
ดินเค็ม) 966,426 ไร 

- - 

2.2.10 เรงฟนฟูบํารุงรักษาพื้นที่ตนน้ํา 
แหลงนํ้าผิวดินและแหลงน้ําบาดาลที่เสื่อม
โทรมให กลับคื นสู ความสม บูรณ  โดย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
และชุมชน รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็ง
และสนับสนุนการสรางเครือขายอนุรักษ
ตนนํ้าที่เชื่อมโยงกับเครือขายการจัดการ
ลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขา 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : กษ (ชป.) ทส 
(ทน./ทบ./สผ.) อพช. 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
-โครงการป 2559 ใน 2 สวน คือ  
1. ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ (พื้นที่ลุมน้ํา  
ปาสักและลุมนํ้าภาคตะวันออก)  
พื้นที่ศึกษา  พื้นที่ลุมน้ําปาสักและลุมนํ้าภาคตะวันออก เฉพาะพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 
ประกอบดวย ลุมน้ําปาสัก ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําโตนเลสาบ และลุมน้ํา
ชายฝงทะเลตะวนัออก  
ผลการดําเนินการ 
  1. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวงป 2530 2545 และ 2558 
ในพื้นที่ลุมน้ํา ทั้ง 5 ลุมน้ํา โดยเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
ลุมนํ้าชั้นที่ 1 และ ๒ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีลักษณะตนนํ้า ลําธาร พบวา พื้นที่ลุมน้ํา

 
-งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ในแต ละป งบประมาณ  
ไมสอดคลองกับปริมาณงาน
ที่ ต องดํ าเนินการ ทํ าให
ก า ร ศึ ก ษ า ใน แ ต ล ะ ป
จํ าเป นตองปรับลดพื้ นที่
ดําเนินการลง ทําใหขอมูล  
ที่ ไ ด ไ ม ค ร อ บ คุ ล ม 
ทั้งประเทศ 
 

 
-ควรจั ดสรรงบประม าณ ให
สอดคลองกับปริมาณ งานที่ได
เสนอไวในขอกําหนดโครงการ 
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ชายฝงทะเลตะวันออก มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใชประโยชนที่ดินของรูปแบบปาไม
ลดลงสูงสุด รอยละ 7.86 ซึ่งจํานวนปาไมที่อยู ในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่  1 และ 2 ลดลง 
สามารถสะทอนไดถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการถูกรบกวนของพื้นที่ตนน้ําลําธารไดอยาง
ชัดเจน ผลดังกลาวจะนําไปสูการหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่
ลุมน้ําชั้นท่ี 1 เพ่ือใหมีมาตรการฟนฟูสภาพที่ดินที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนพื้นท่ีที่ควร
สงวนไวเปนพื้ นที่ตนน้ํ าลํ าธาร ใหสามารถทํ าหน าที่ เปนตนน้ํ าลํ าธารไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
  2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ ๑ มีทั้งหมด 7 
ดาน ดังน้ี 
    2.1 การบริหารจัดการ 
    2.2 การฟนฟูระบบนิเวศของชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ และ 1 บ ี
    2.3 นโยบายระดับลุมนํ้า ไดแก  
          1) การหวงหามการทําเหมืองแรในลุมน้ําชั้นที่ 1 ลุมนํ้าปาสัก 
          2) การจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรมลุมนํ้าปาสัก 
          3) การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงดินถลมในลุมน้ําปาสัก 
          4) การจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรมลุมนํ้าชายทะเลภาคตะวันออก 
          5) การเฝาระวังภัยพิ บัติจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลุมน้ํ าภาค
ตะวันออก 
    2.4 นโยบายระดับทองถิ่น โดยการจัดตั้งศนูยประสานงานการบริหารสวนทองถ่ิน 
    2.5 การใชประโยชนที่ดิน ไดแก 
 

-ตามคําสั่งคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล อมแห งชาติ  ที่ 
10/2558 เรื่ อ งแ ต งตั้ ง
คณ ะอ นุ กรรมการการ
จัดการทรัพยากรลุมน้ํา มี 
ผอ .กทส .ทํ าหน าท่ี เป น
อนุกรรมการและเลขานุการ
ของคณะอนุ กรรมการฯ  
แ ต เ น่ื อ ง จ า ก มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนโครงสรางและ
ภารกิจของส วนราชการ 
ต า ม คํ า สั่ ง  ส ผ .  ที่ 
595/2559 เรื่อง การแบง
สวนราชการใน สผ. เป น
การภายใน ซึ่งไดมีการปรับ
ภารกิจการปฏิบัติ งานใน
ฐานะฝายเลขานุการของอนุ
กรรมการฯ จาก กทส. เปน 
กบด. จึงทําใหไมสามารถ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ดังกลาวได 

-เร ง ดํ า เนิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
องคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมการการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําเพ่ือใหสอดคลอง
กับการปรับโครงสรางและภารกิจ
ในปจจุบัน และเพื่อไมใหขอมูลท่ี
ดําเนินการที่ผานมาน้ันเกิดความ
ลาสมัยและทันกับสภาพแวดลอม
ปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
อยางตอเนื่อง 
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           1) การกําหนดใหพื้ นที่ ตนน้ํ าลํ าธารนอกเขตปาอนุรักษ เป นเขตคุมครอง
สิ่งแวดลอม 
          2) การสงเสริมวนเกษตร 
           3) การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพาราในลุมน้ําชายทะเลภาคตะวันออก 
          4) การเพิ่มพ้ืนที่ปาตนนํ้าลําธารจากชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3 
    2.6 การมีสวนรวม ไดแก 
           1) สรางระบบเฝาระวังภัยพิบัติตนน้ําทุกลุมน้ําโดยชุมชน 
           2) การจัดการชุมชนตนน้ํา 
           3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการแบบชุมชนมีสวนรวม 
     2.7 กฎหมายธนาคารตนไม        
  3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของใหเกิดความรวมมือในการบริหาร
จัดการพื้นที่ตนน้ําลําธารพรอมสรางเครือขายการบริหารจัดการพื้นท่ีลุมน้ําชั้นที่ 1 มี
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี  
     1) คัดเลือกตัวแทนจากพื้นที่ลุมน้ําสาขาที่มีสภาพวิกฤตไดตัวแทนจากพื้นที่ลุมน้ํา
สาขา ทั้งหมด 5 ลุมนํ้าสาขา คือ หวยนํ้าพุง คลองทาลาด แมนํ้าหนุมาน แมน้ําประแสร 
แมนํ้าจันทบุรี  
     2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบประเด็นปญหาในแตละพ้ืนที่ลุมน้ําและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 พบวา 
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญท่ีพบในพื้นที่ลุมนํ้า คอื ปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาตนนํ้า การลาสัตว 
หาของปา ไฟปา การขาดแคลนน้ําเพื่อเกษตรกรรม และชางปาบุกรุกทําลายพืชผล  
     3) ดําเนินกิจกรรมตามความตองการของชุมชนที่ไดเสนอไว ไดแก ปลูกตนไม สราง
ฝายชะลอน้ํา ทําเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการเรียนรูเกษตรอินทรีย สราง
นักวิจัยชุมชนและเยาวชนในรูปแบบของเครือขาย 
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4. จัดทําขอเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ ๑ และ 2 ที่ไดจากการดําเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ที่เริ่มดําเนินโครงการ
ตั้ งแต  ป งบประมาณ  2555 ลุ ม นํ้ าภาคเหนื อ ป งบประมาณ 2556  ลุ มน้ํ าชี 
ปงบประมาณ 2557 ลุมนํ้าภาคตะวันตกและลุมน้ําภาคกลาง ปงบประมาณ 2558 ลุม
น้ําภาคใต และปงบประมาณ 2559 พ้ืนที่ลุมน้ําปาสักและภาคตะวันออกโดยอาศัยขอมูล
จากผลการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ผลการดําเนินการตาม
นโยบายการกําหนด ชั้นคุณภาพลุมนํ้า และประเด็นปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ํา 
ในภาพรวมของประเทศในแตละลุมนํ้า เตรียมเสนอตอคณะอนุกรรมการการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําพิจารณา เพ่ือใหได    แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทั้งน้ี เพ่ือใหพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 สามารถทําหนาที่เปนตนน้ํา 
ลําธารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) ดําเนินการดังนี ้
   การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า และบริหารจัดการน้ํา โครงการแหลงนํ้าผิวดิน ท่ี
ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา กระจายนํ้า ระบายน้ํา เปนแหลงน้ําตนทุน
เพื่อเกษตร และเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภค/บริโภค 
บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง รวมทั้งสรางความชุมชื้นใหกับระบบนิเวศ 
     1.ปงบประมาณ พ.ศ. 2555–2559  กรมทรัพยากรนํ้า ดําเนินโครงการอนุรักษ 
ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา รวมจํานวน 5,003  แหง  
     2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2555–2559 กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการเพิ่ม
ศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยมี เปาหมายคือ บุคลากร 
ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายไดรับการ
พัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดําเนินงานในพื้นที่ 25 ลุมนํ้าหลัก  214 ลุม
น้ําสาขา ผลการดําเนินงาน รวมจํานวนทั้งสิ้น 102,213 คน 
 

    พื้นท่ีตนนํ้าและแหลงน้ํา
ผิ ว ดิ น ที่ อ ยู น อ ก เข ต
ชลประทาน  กรมทรัพยากร
น้ํ า แ ล ะ ห น ว ย ง า น ที่
เก่ียวของ ยังดําเนินการไม
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุมน้ํ า 
เน่ืองจากยังมีพื้นที่ประสบ
ปญหาภัยแลงและอุทกภัย 

    สํ า นั ก งบ ป ร ะ ม าณ ค ว ร
จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม
กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ลุมนํ้า 
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2.2.11 สงเสริมกิจกรรมฟนฟูและการใช
ป ระ โยชน จ ากท รัพ ย าก รธรรม ชาต ิ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ทองถ่ิน และจากการทําการประมง โดยให
ชุมชมหรือองคกรภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส กษ (กปม.) 
อพช. 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สป.ทส.) ดําเนินการดังนี ้
สสภ.2 
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการจัด
อบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพและขยาย
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) จังหวัด
พิษณุโลก และจัดกิจกรรมปลูกไมกินไดบริเวณริมคลองในหมูบานที่อยูในพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย/นํ้าป าไหลหลาก เพ่ือฟ นฟูระบบนิ เวศและเปนแหลงอาหารชุมชน 
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมลูกเสือ
สิ่งแวดลอม 
 
สสภ. 9 อุดรธานี 
     1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการจัด
อบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพและขยาย
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) จังหวัด
พิษณุโลก และจัดกิจกรรมปลูกไมกินไดบริเวณริมคลองในหมูบานที่อยูในพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย/น้ําปาไหลหลาก เพื่อฟนฟูระบบนิเวศและเปนแหลงอาหารชุมชน 
     2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม
ลูกเสือสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.พิษณุโลก 
มีเครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีเครือขาย ทสม.
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
 
 

- - 
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ทสจ.สระแกว 
1. ดําเนินกิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาสักทาระพา ภายใตโครงการ
สระแกว รวมใจภักดิ์ รักษตนไม เน่ืองในวันตนไมประจําปของชาติ ประจําป พ.ศ. 2559 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาสักทาระพา หมูที่ 5 บานทาระพา 
ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว โดยมีผูเขารวมกิจกรรมเปน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จํานวน 200 คน ซึ่งมีกิจกรรม
ประกอบดวยการมอบกลาไมจํานวน 3,000 กลาพรอมปลูก เชน ตนสัก ยางนา มะคาโมง 
มะฮอกกานี เปนตน 
2. ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “โคกตาดวง หวงใย
ธรรมชาติ” (ปลูกตนไมในวันสําคัญ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยการ
เรียนรูบานโคกตาดวง หมูท่ี 2 ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว โดยมีผู
รวมกิจกรรมฯ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือขาย ทสม. ใน
พื้นที่จังหวัดสระแกว และประชาชนในพ้ืนท่ีบานโคกตาดวง จํานวน 100 คน ซึ่งมี
กิจกรรมประกอบดวย การปลูกตนไมมงคลประจําจังหวัดสระแกว (ตนมะขามปอม) และ
ไมปาท่ีสําคัญ หลากหลายชนิด เชน พะยูง ประดู ตะแบก มะคา และไมผล ไมเศรษฐกิจ 
เพ่ือดําเนินการแบบวนเกษตร การปรับปรุงพ้ืนที่ ทําความสะอาด และการเปดปายศูนย
การเรียนรูเครือขาย ทสม.บานโคกตาดวง 
 
ทสจ.พิจิตร 
ดําเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) จังหวัดพิจิตร 
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ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ชลบุร ี
จัดกิจกรรมเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการพัฒนา
เครือขาย ทสม. โดยจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน จํานวน ๒ ครั้ง 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
-ดําเนินการจัดอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- การพัฒนาศักยภาพและขยายเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทสม.)  
-จัดกิจกรรมปลูกและบํารุงทรัพยากรปาไม      
 
ทสจ.ปราจีนบุร ี
  จัดอบรมใหความรู เสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขาย ทสม. และลูกเสืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมถึงเครือขายลุมน้ําและ เครือขายราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษปา ในการอนุรักษ ฟนฟู และการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสุงสุด 
 
ทสจ.สกลนคร 
  การอนุรักษปาความหลากหลายทางชีวภาพของปาชุมชน ดําเนินการโดย จัดกิจกรรม
สรางจิตสํานึกและสงเสริมความรูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
ชุมชน ดวยวิธิการบวชปา ณ อางเก็บนํ้าหวยยาง-หวยโท อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
ทสจ.หนองบัวลําภ ู
  สนง.ทสจ.นภ. ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาอุทยาน พื้นที่
ปาเสื่อมโทรม รวมกับเครือขายทสม. สวนราชการตางๆ และภาคเอกชน 
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ทสจ.ยโสธร  
  ดําเนินกิจกรรม การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)และจัดกิจกรรมใหความรูสรางความเขมแข็งในกลุม
เครือขายและจัดกิจกรรมลูกเสือสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
  1.ดําเนินการจัดอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเม่ือป  
2556,2557 และ 2560  
  2. พัฒนาศักยภาพและขยายเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทสม.) จังหวดัศรีสะเกษ 
 
ทสจ.รอยเอ็ด 
    ดํ า เนิ น กิ จกรรม พั ฒ นาเครื อข ายและศั กยภาพ ของอาสาส มั ค รพิ ทั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดรอยเอ็ด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมปลอยพันธปลาและปลูกปาเพิ่มเติมบริเวณที่สาธารณะประโยชน
บานโคกสี ตําบลชุมพร อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด พรอมทั้งมีกิจกรรมใหความรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดอยางตอเนื่อง 
 
ทสจ.ชุมพร 
ดําเนินโครงการในการฟนฟูทรัพยากรทางทะลและความหลากหลายทางชีวภาพ เชน 
อนุบาลเตาทะเล อนุบาลหอยมือเสือ เก็บขยะใตทะเล เปนตน 
ทสจ.ตรัง 

1. จัดฝกอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แกนักเรียน
ในป ๕๗-๕๙  



ผ๒-99 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
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 ๒. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย มีกิจกรรม ไดแก เก็บขยะสองขาง
ทาง ปลูกตนไมบริ เวณริมคลอง ประกวดวาดภาพ  คํ าขวัญ  ในการอนุ รักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดนิทรรศการแสดงสินคาและวัสดุพื้นบาน และ
การแสดงดนตรีเกี่ยวกับการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป ๒๕๕๘ 

๓ .อ บ รม พั ฒ น าศั ก ยภ าพ แ ล ะ ขย าย เค รื อ ข า ย อ าส าส มั ค รพิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) จังหวัดตรัง ในการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุกป 

๔.ทสม.จังหวัดตรัง จัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จัดตั้งศูนยเรียนรูในการ
จัดการขยะ  

๕.อบรมใหความรูในการทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ ปลูกตนไม ปลูกปาชายเลน 
และปลอยพันธุสัตวนํ้าสูทะเล 

 กรมประมง (กปม.) มีการดําเนินงาน 2 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 
   กิจกรรมพัฒนาตามโครงการแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย มีดังน้ี 
- ปงบประมาณ 2555 กรมประมงดําเนินการจัดสรางปะการังเทียมจํานวน 10 แหง 
ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต และพังงา 
จังหวัดละ 1 แหง และจังหวดัประจวบคีรีขันธจํานวน 2 แหง  
- ปงบประมาณ 2556 จัดสรางประการังเทียมจํานวน 10 แหง 
 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และกระบ่ี จังหวัดละ  
1 แหง และจังหวัดชุมพร และพังงาจังหวัดละ 2 แหง 
- ปงบประมาณ 2557 จัดสรางประการังเทียมจํานวน 13 แหง ในพื้นที่ จังหวัด
จันทบุรี ระยอง เพชรบุรี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา และระนอง จังหวัดละ 1 แหง 
และจังหวดัสุราษฎรธานี สงขลา และภูเก็ต จังหวดัละ 2 แหง 
- ปงบประมาณ 2558 จัดสรางจํานวน 11 แหง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง 

 
1. ปญหาในการเลือกพ้ืนที่
เพื่ อดํ าเนิ นการจั ดสราง
แหลงอาศัยสัตวทะเล : จาก
การที่ชาวประมงมีการใช
เค ร่ื องมื อ ท่ี หลากหลาย  
มีกลุมสัตวน้ําเปาหมายหลัก
ตางกัน จึงเลือกใช พ้ืนท่ีที่
เหมาะสมแตกตางกันไป ทํา
ให เ กิ ด ค ว าม ต อ งก าร
จั ด สร างแหล งอาศั ย ที่
แตกตางกัน ซึ่งอาจสงผล
กระท บต อก ารทํ าการ

 
1. แนวทางแกไขปญหาในการ
เลือกพื้นที่เพื่อดําเนินการจัดสราง
แหล งอาศั ยสั ตวทะเล : ก อน
ดําเนินการจัดสรางแหลงอาศัย
สัตวทะเล จะมีการประชุม เพ่ือ
หาขอตกลงรวมกันในการกําหนด
พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสราง
แหลงอาศัยสัตวทะเล เพ่ือใหแต
ล ะ เค รื่ อ งมื อ ป ระ ม งได รั บ
ประโยชนรวมกันl 
2. กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล มีการกําหนดรูปแบบการ
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นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต จังหวัดละ 1 แหง และจังหวัดชลบุรี ชุมพร และ
พังงา จังหวดัละ 2 แหง 
- ปงบประมาณ 2559 จัดสรางจํานวน 10 แหง ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สงขลา กระบี่ และระนอง จังหวัดละ 1 แหง และจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และชุมพร 
จังหวัดละ 2 แหง 
   นอกจากนี้  ยังดําเนินการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม) ดวย
งบประมาณกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลโดยการจัดสรางปะการังเทียม 
ในระหวางปงบประมาณ 2557 - 2559 ปละ 1 แหงดวย โดยในปงบประมาณ 
2557 จัดสรางในพื้นที่จังหวัดระยอง ปงบประมาณ 2558 จัดสรางในพื้นท่ีจังหวัด
ชุมพร และในปงบประมาณ 2559 จัดสรางในพื้นที่จังหวัดพังงา 
สวนที่ 2 
ตามโครงการแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย มีการจัดตั้งธนาคารสัตวนํ้าชุมชน  
ในพื้นที่ชายฝงทะเล ดังนี ้
- ปงบประมาณ 2555 จัดตั้งธนาคารปูมา จํานวน 22 แหง 
- ปงบประมาณ 2556 จัดตั้งธนาคารสัตวนํ้าชุมชน จํานวน 15 แหง เปนธนาคารปูมา 
13 แหง และธนาคารหมึก 2 แหง 
- ปงบประมาณ 2557 จัดตั้งธนาคารสัตวน้ําชุมชน จํานวน 10 แหง เปนธนาคารปูมา 7 
แหง ธนาคารหมึก 2 แหง และธนาคารหอย 1 แหง 
- ปงบประมาณ 2558 จัดตั้งธนาคารสัตวนํ้าชุมชน จํานวน 10 แหง เปนธนาคารปูมา 8 
แหง และธนาคารหอย 2 แหง 
- ปงบประมาณ 2559 จัดตั้งธนาคารสัตวนํ้าชุมชน จํานวน 10 แหง เปนธนาคารปูมา 9 
แหง และธนาคารหอย 1 แหง 
  ทั้งนี้ มีการจัดฝกอบรมหลักสูตรธนาคารสัตวนํ้าใหแกชาวประมงในพื้นที่ เพื่อถายทอด
ความรูเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารสัตวนํ้า วิธีการจัดทํา

ประมงของเครื่องมื อที่ มี
ความแตกตางกันดวย 
2. การจัดสรางแหลงอาศัย
สัตวทะเลไดดําเนินการใน
พื้ น ที่ ค รอ บ ค ลุ ม  2 0 
จั งหวัด ชายทะเล แตละ
พื้นที่มีประชากร มีการทํา
การประมงในเครื่องมือและ
วิ ธีการท่ี แตกต างกัน  มี
ลักษณะภู มิประเทศและ
ชวงมรสุมแตกตางกัน และ
มีรูปแบบการใชประโยชน
จ า ก ป ะ ก า รั ง เที ย ม ที่
แตกต างกั น  ทํ าให การ
ติ ด ต าม ภ าย ห ลั ง ก าร
จั ด ส ร างฯ  รวม ถึ งก าร
ติดตามการใชประโยชนมี
ความแตกตางกัน ทําใหเปน
การยากตอการเปรียบเทียบ
ว า พื้ น ท่ี ใด ที่ ป ร ะ ส บ
ผลสําเร็จมากนอยกวากัน 
ในการจัดสรางแหลงอาศัย
สัตวทะเล 
 

ติ ดตามภายหลั งการจัดสราง 
ร วม ถึ งก า รติ ด ต าม ก าร ใช
ประโยชนในแตละพ้ืนที่ ใหเปน
รูปแบบเดียวกัน เพื่อใหงายตอ
การเปรียบเที ยบผลลัพธและ
ประโยชน ที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล 
3. เจ าหน าที่ ของหน วย งาน
ภาครัฐ สรางความรูความเขาใจ
แกชาวประมง และเขาไปติดตาม
ผลอยางตอเนื่อง 
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ธนาคาร ตัวอยางธนาคารสัตวนํ้าในพ้ืนที่ตางๆ และดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
จัดตั้งธนาคารสัตวน้ําตามรูปแบบที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ เชน รูปแบบโรงเรือน รูปแบบ
กระชัง รูปแบบคอก เปนตน และมีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม โดยแนะนําใหชุมชน
มีการเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตวน้ําชนิดท่ีมีการจัดทําธนาคารเพ่ือใชใน
การติดตามประเมินผลตอไป 

3.การจัดทําธนาคารสัตวน้ํา
ใน ระ ย ะ เริ่ ม แ รก จ ะ มี
ชาวประมงใหความสนใจ 
และเขามามีสวนรวมมาก 
แตระยะเวลาตอๆ มาใน
บางพ้ื นที่ มี ผู เข าร วมให
ความสนใจลดลง 

2.2.12 สงเสริมการสรางเครือขายชุมชน 
และองคความรู แกประชาชน องคกรชุมชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริ เวณ
ชายฝ งทะเล ใน การ เส ริม ส ร างฟ น ฟู 
แนวชายฝงทะเลดวยระบบธรรมชาติ เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดกิจกรรมที่จะสงผลตอการ
กัดเซาะชายฝงทะเล  
หนวยงานท่ีเกี่ ยวข อง : ทส (ทช.) มท 
(อปท.) นร (สกว.) อพช. 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
- โดยดําเนินโครงการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ ขณะนี้อยูระหวางประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานระดับจังหวัด เพื่อเตรียมจัดทําขอมูลเสนอการข้ึน
ทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศหรือแรมซารไซต 
 

 
-สํ านั กงานเทศบาลนคร
ระยองไม มี ข อมู ลและ 
มีอุปสรรค คือ ยังขาดความ
พรอมดานบุคลากรในการ
ดําเนินงาน 

 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) 
ดําเนินการโครงการเสริมสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายในการ
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 23 จังหวัด (ปงบประมาณ 2557) 
การดําเนินงานปจจุบันอยูระหวางการจัดจางท่ีปรึกษา หากดําเนินการแลวเสร็จแลว
เสร็จจะไดเลมคูมือ จํานวน 3,000 เลม ดังน้ี  
1.คูมือสําหรับประชาชน แนวทางการวางแผนการจัดการชายฝงทะเลเชิงพื้นท่ีสําหรับ
ประชาชน จํานวน 1,000 เลม 
2.คูมือสําหรับเจาหนาที่รัฐสวนภูมิภาคและทองถิ่น แนวทางปฏิบัติเพือ่วางแผนการ
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จัดการชายฝงเชิงพื้นท่ีสําหรับประเทศไทย จํานวน 1,000 เลม 
3.คูมือสําหรับเจาหนาที่รัฐสวนกลาง แนวทางการวางแผนการจัดการชายฝงเชิงพื้นที่
สําหรับ ประเทศไทย จํานวน 1,000 เลม 

 กรุงเทพมหานคร  
โดยสํานักงานเขตบางขุนเทียน ไดจัดตั้งกลุมอาสาสมัครปลูกปา ดูแลรักษาพื้นที่ปา
ชายเลน ชายฝงทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเครือขายฟนฟูปาชายเลน
โดยไดจัดทําทะเบียนสมาชิกและแจงใหสมาชิกทราบ ระหวางป 2552–2559 
จํานวน 1,996 คน มีการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ เชน 
1. แลกเปลี่ยนขาวสารผานชองทางตางๆ เชน facebook 
2. กิจกรรมปลูกปาชายเลน ประชาชนรวมกับสํานักงานเขตบางขุนเทียน  
3. กิจกรรมปลูกจิตสํานึกสาธารณะประโยชนเชน ประกวดวาดภาพระบายสี เขียน
เรียงความรวมผลงานตัดสิน และมอบรางวัลสมาชิก 
4. กิจกรรมใหความรูเรื่องนิเวศปาชายเลน สื่อการสอนไดแก ตัวอยางไมปาชายเลน เปนตน 
5. รับสมัครสมาชิกเครือขายนักเรียนปจจุบัน 

  

 เมืองพัทยา 
   ดําเนินการรวมกับ อพท.3 กลุมอนุรักษอาวนาเกลือ กลุมประมงพื้นบานนาเกลือ ปลูก
หญาทะเล จัดทําปะการังเทียม เพ่ือฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติชายฝง 

  

2.2.13 ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอมให 
มีการบริหารงานที่คลองตัว และมีชองทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
พัฒนาเอกชนและภาคประชาชน สามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช 
ในการฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนที ่

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
  โดยสํานักงานกองทุนสิ่ งแวดลอมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดลอม ดําเนินการ ดังน้ี 
-ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สนับสนุนเงินอุดหนุน ตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่ งแวดลอมตามมาตรา ๒๓(๔) รวม ๓ โครงการ เปนเงินรวม ๑๓.๘๗  
ลานบาท 

- - 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทส (สผ.) -ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖สนับสนุนเงินอุดหนุน ตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่ งแวดลอมตามมาตรา ๒๓(๔) รวม ๖ โครงการ เปนเงินรวม ๒๘.๗๒  
ลานบาท 
-ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนเงินอุดหนุน ตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓(๔) รวม ๒ โครงการ เปนเงินรวม ๙.๙๗ ลานบาท 
และ มีโครงการที่อยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม อยูระหวางการ
พิจารณา รวม ๑๔ โครงการ เปนเงินรวม ๖๔.๕๐ ลานบาท 
-ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนับสนุนเงินอุดหนุน ตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่ งแวดลอมตามมาตรา ๒๓(๔) รวม ๖ โครงการ เปนเงินรวม ๒๕.๔๔  
ลานบาท 
-ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนับสนุนเงินอุดหนุน ตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓(๔) รวม ๕๗๒ โครงการ เปนเงินรวม ๒๐๒.๕๓ 
ลานบาท (อางอิงขอมูลจากรายงานประจําปกองทุนสิ่งแวดลอม ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
สผ. ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย ในปงบประมาณ 
2558 ซึ่งโครงการดังกลาวประกอบดวย (1) การประเมินสถานภาพพ้ืนท่ีชุมนํ้าของ
ประเทศไทยในภาพรวม (2) การประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทยพรอม
ทั้งขอเสนอแนะ ปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จ 
 2.  จัดทําบัญชีรายช่ือประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่มีความลอแหลม
และเปนอันตราย ท่ีอาจสงผลกระทบเสียหายตอพื้นที่ชุมนํ้า รวมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดข้ึนสําหรับโครงการพัฒนาขนาดเล็กใน
พื้นที่ชุมน้ํา และโครงการท่ีไมเขาขายที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะนี้อยูระหวาง
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ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาท่ีมีความลอแหลมและ
เปนอันตราย ที่อาจสงผลกระทบเสียหายตอพื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับโครงการพัฒนาขนาดเล็ก 
ในพื้นที่ชุมน้ํา และโครงการที่ไมเขาขายที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 มีมติ
อนุมัติตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการปรับถอยคําให
สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย คือ “ใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จ 

 

หมายเหต ุ :   ๑.      หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๓  
 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ของ ยุทธศาสตรท่ี ๓  
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ตารางภาคผนวกที่ 3-๑ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ในระยะสิ้นสุดแผน : 
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เพ่ือเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 

3.1 แผนการใชที่ดินของชาต ิ
 
หนวยวัด : มี / ไมม ี
 
ขอมูลที่ตองการ :  
แผนการใชที่ดนิของชาต ิ
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (สผ.) 
- กษ (พด./สปก.) 
- มท (ทด.) 
- พม 
- กห 

สถานการณปจจุบนั: 
ประเทศไทยประสบกับ
ปญหาความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและความขัดแยง 
ในการใชที่ดินที่เกิดข้ึน
อยางรุนแรงระหวาง 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เก่ียวของกับการใชที่ดิน  
ทั้งในระหวางหนวยงาน
ของรัฐ และระหวาง
หนวยงานรัฐกับประชาชน 
ตลอดจนปญหาความขัดแยง
ระหวางประชาชนดวยกัน 
อันเนื่องมาจากสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่ง ก็คือ 
“การขาดแผนการใชที่ดนิ
ของชาติ” ถึงแมวาการ
บริหารจัดการที่ดินของ
ประเทศที่ผานมา จะม ี

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 
มี 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 
มี 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 
มี 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 
มี 

หมายเหตุ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ได
ดําเนินการศึกษาเก่ียวกับศักยภาพและความเหมาะสมของการใชท่ีดินเพ่ือเปนขอมูลสนับสนุน 
การจัดทําแผนการใชท่ีดินของประเทศ ดังน้ี 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดําเนินการ โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดเปาหมายและ 
แนวทางการใชท่ีดินท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๒. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดําเนินการ โครงการแปลงเปาหมายและแนวทางการใชท่ีดินท่ี
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูการปฏิบัติ 

๓. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดําเนินการ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการ
ดานการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหาร
จัดการท่ีดินเชิงบูรณาการกับแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีลุมนํ้า 

๕. ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดํ าเนินการ โครงการติดตามผลการดํ าเนินการ 
ตามคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

 



ผ๓-2 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การจัดตั้งคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวของกับการกําหนด
เขตการใชที่ดินหรือ
เก่ียวของกับที่ดินอยูเปน
จํานวนมากก็ตาม แตยงั
ไมไดมีการพิจารณา
รวมกันอยางจริงจังถึง
แนวคิดการพัฒนาเมือง 
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาการเกษตร
ในอนาคต ตลอดจน
ผลกระทบจากการพัฒนา
ที่จะเกิดข้ึน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากคณะกรรมการ
แตละชุด หรือแตละ
หนวยงาน ตางก็เนนหนัก
ในภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
ซึ่งมีขอบเขตไมครอบคลุม
การใชที่ดินในทุกดาน 
นอกจากนี้ ยังขาดการ 
วางแผนการใชที่ดนิ 

กรมพัฒนา
ที่ดิน (พด.) 

สนับสนุนขอมูล
ทรัพยากรดิน
ระดับกลุมชุด
ดิน มาตราสวน 

1:50,000 
เพื่อใชในการ
วางแผนการใช

ที่ดินระดับ
จังหวัด 

กรมพัฒนา
ที่ดิน (พด.) 
สนับสนุนขอมูล
ทรัพยากรดิน
ระดับกลุมชุด
ดิน มาตราสวน 
1:50,000 
เพื่อใชในการ
วางแผนการใช
ที่ดินระดับ
จังหวัด 
 

กรมพัฒนา
ที่ดิน (พด.) 
สนับสนุนขอมูล
ทรัพยากรดิน
ระดับกลุมชุด
ดิน มาตราสวน 
1:50,000 
เพื่อใชในการ
วางแผนการใช
ที่ดินระดับ
จังหวัด 

กรมพัฒนาที่ดิน 
(พด.) 
สนับสนุนขอมูล
ทรัพยากรดิน
ระดับกลุมชุดดิน 
มาตราสวน 
1:50,000  
เพื่อใชในการวาง
แผนการใชที่ดิน
ระดับจังหวัด 

กรมพัฒนา
ที่ดิน (พด.) 
สนับสนุนขอมูล
ทรัพยากรดิน
ระดับกลุมชุด
ดิน มาตราสวน 
1:50,000 
เพื่อใชในการ
วางแผนการใช
ที่ดินระดับ
จังหวัด 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือ
เกษตรกรรม 

(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
จํานวน 34.25 

ลานไร 
 
 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือ
เกษตรกรรม 

(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
จํานวน 34.60 

ลานไร 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือ
เกษตรกรรม 

(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
จํานวน 35.30 

ลานไร 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
จํานวน 35.50 

ลานไร 
 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือ
เกษตรกรรม 

(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
จํานวน 35.59 

ลานไร 



ผ๓-3 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ในระยะยาวที่ประสาน
สอดคลองกัน ทั้งในเขต
เมือง ชานเมือง และ
ชนบท สงผลใหการใช
ที่ดินที่เปนอยูในปจจบุัน 
ไมมีความเปนระเบียบ
ประกอบ กับความตองการ
ที่ดินยังคงเพิ่มข้ึน 
อยางตอเนื่อง ดังนัน้  
เพื่อปองกันมิใหปญหา
ที่ดินทวีความรุนแรง 
มากยิ่งข้ึน ในขณะที่
ทรัพยากรที่ดินมีอยูจํากัด 
หลักสําคัญอยางหนึ่งที่จะ
นําไปสูการใชที่ดินที่ยั่งยนื 
คือ การมี “แผนการใช
ที่ดินของชาติ” โดยมีการ
กําหนดวา พืน้ที่สวนใด
ของประเทศควรจะใช
ประโยชนเพื่อกิจกรรมใด 
มีการจําแนกวาพืน้ที่ใด
ควรเปนที่ดินของรัฐ และ
พื้นที่ใดควรนําไปจัดสรรให

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 

- 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 

- 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 

- 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

กรมที่ดิน (ทด.) ดาํเนินการดังนี้ 
ป พ.ศ.2555 : 1) รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุมครองที่ดิน
ของรัฐ ๑,๖๐๐ แปลง (เปาหมาย ๑,๕๐๐ แปลง) ๒) งานจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนที่ยากจน ๔,๕๒๗ แปลง (เปาหมาย ๔,๕๐๐ แปลง) ๓) งานจัดที่ดินตาม
โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท ๙,๖๓๕ แปลง (เปาหมาย ๙,๑๐๐ แปลง) 
ป พ.ศ.2556 : 1) รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุมครองที่ดิน
ของรัฐ ๑,๕๑๐ แปลง (เปาหมาย ๑,๕๐๐ แปลง) ๒) งานจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนที่ยากจน ๔,๕๓๗ แปลง (เปาหมาย ๔,๕๐๐ แปลง) ๓) งานจัดที่ดินตาม
โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท ๙,๓๖๓ แปลง (เปาหมาย ๙,๑๐๐ แปลง) 
ป พ.ศ.2557 : 1) รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุมครองที่ดิน
ของรัฐ ๑,๕๐๐ แปลง (เปาหมาย ๑,๕๐๐ แปลง) ๒) งานจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนที่ยากจน ๔,๕๔๖ แปลง (เปาหมาย ๔,๕๐๐ แปลง) ๓) งานจัดที่ดินตาม
โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท ๖,๕๘๘ แปลง (เปาหมาย ๙,๑๐๐ แปลง) 
ป พ.ศ.2558 : 1) รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุมครองที่ดิน
ของรัฐ ๑,๐๔๐ แปลง (เปาหมาย ๑,๐๐๐ แปลง) ๒) งานจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนที่ยากจน ๔,๕๕๓ แปลง (เปาหมาย ๔,๕๐๐ แปลง) ๓) งานจัดที่ดินตาม



ผ๓-4 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ประชาชนเพื่อเปนที่อยู
อาศัยและที่ทาํกิน เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด 
สามารถใชไดอยางยัง่ยืน 
และมีความเปนธรรม 

โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท ๕,๕๒๘ แปลง (เปาหมาย ๕,๐๐๐ แปลง) 
ป พ.ศ.2559 : 1) รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐและควบคุมคุมครองที่ดิน

ของรัฐ 4,033 แปลง (เปาหมาย ๔,๐๐๐ แปลง) ๒) งานจัดทีด่นิทํากินและที่อยูอาศัย

ใหกับประชาชนทีย่ากจน 4,526 แปลง (เปาหมาย ๔,๕๐๐ แปลง) ๓) งานจัดที่ดนิตาม

โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดนิสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด

ความยากจนและพฒันาชนบท 3,945 แปลง (เปาหมาย ๕,๐๐๐ แปลง) 

ปญหา/อุปสรรค 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

๑. ขอจํากัดดานกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
๒. การขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของอยางแทจริง 
๓. ขอมูลการจัดเก็บไมไดอยูในระบบมาตรฐานเดียวกัน 

  ๔. มีหนวยงานที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ดินหลายหนวยงาน 
 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) 
  ขอมูลทรัพยากรดินในระดับกลุมชุดดิน เปนขอมูลที่มีความเหมาะสมสําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับจังหวัดหรือภาค ไมเหมาะสมในการนําไปวางแผนการใชที่ดินที่มีความจําเพาะหรือ 
พื้นที่เฉพาะ 
 กรมที่ดิน (ทด.) 
  1. การจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชนที่ยากจน คือ ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนและงบประมาณการกอสรางสาธารณูปโภคไมชัดเจนเพราะเปนพื้นที่เก่ียวเนื่องกับยุทธศาสตรชายแดน 
การสํารวจขอมูลทําไดในระดับกวางไมสามารถลงลึกในรายละเอียดในชั้นปฏิบัติตองมีการปรับตามความเหมาะสม พื้นที่ปฏิบัติงานเปนพื้นที่สูงชัน บางแหงเปนพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนและมีโรคระบาด 
  2. การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน การดําเนินงานตามโครงการเก่ียวของกับหลายหนวยงาน เชน จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหเกิด
ปญหาความลาชาในการดําเนินงาน 



ผ๓-5 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 กระทรวงกลาโหม (กห)    
  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ๑. ปญหาความทับซอนแผนที่และแนวเขต 
    ๒. ปญหาการบุกรุกที่ดินของประชาชนและกลุมนายทุน  
  กองทัพบก 
  1. การบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุของราษฎร 
  2. เกิดขอพิพาทตามแนวเขตที่ดิน 
  3. การอ างสิทธิ์ในที่ดิน 
  4. กําลังพลของ ทบ. ยังขาดความรูความสามารถดานกฎหมายที่ดิน 
  5. งบประมาณที่ ทบ. นําไปมัดจําไวที่ดินจังหวัดหรือที่ดินสาขา แตเจาหนาที่ที่ดินแจงวาไมมีเจาหนาที่เพียงพอในการรังวัดสอบเขต จึงทําใหเกิดความลาชาในการออก นสล.  
  6. ประชากรเพิ่มมากยิ่งข้ึนแตพื้นที่เทาเดิม จึงเปนสาเหตุใหมีการบุกรุงพื้นที่มากยิ่งข้ึน 
  กองทัพเรือ 
  1. ขอจํากัดทางดานกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากที่ดินของกองทัพเรือบางพื้นที่มีลักษณะทางประวัติศาสตรที่เฉพาะ เชน ที่ดินทรงพระราชทาน หรือที่ดินทรงสงวน จึงมีลักษณะ 
ที่ตองพิจารณาแตกตางจากพื้นที่อ่ืน 
  2. ที่ดินของกองทัพเรือมีจํานวนมาก ทําใหการรายงานขอมูลการตรวจตราที่ดินในบางคร้ังขอมูลไมครบถวน และขอมูลยังไมเปนปจจุบัน 
  3. ที่ดินของกองทัพเรือในหลายพื้นที่มีลักษณะเปนแปลงขนาดเล็กกระจายไมเปนพื้นที่เดียวจึงยากแกการกําหนดการใชประโยชน 
  4. ที่ดินของกองทัพเรือในหลายพื้นที่มีราษฎรบุกรุกที่ดินและยังรอผลการพิจารณาตัดสินทางดานกฎหมาย จึงทําใหยังไมสามาถกําหนดการใชประโยชนได 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการที่ดิน สามารถขยายผลและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมจึงควรมีปจจัยสนับสนุน เชน การไดรับจักสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
- ความตอเนื่องของนโยบาย 

           - การเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของอยางแทจริง 



ผ๓-6 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) 
  การนําขอมูลทรัพยากรดินไปวางแผนการใชดินในพื้นที่เฉพาะ มีความจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลทรัพยากรดินที่มีความละเอียดยิ่งข้ึน เพื่อใชขอมูลที่นําไปใชในการวางแผนการใชที่ดินมีความ
ถูกตองและแมนยําสูงสุด 
 กรมที่ดิน (ทด.) 
  1. การจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกประชาชน แตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการรวมสํารวจขอมูลรายละเอียดเพื่อจัดทําแผนระยะปานกลาง ระยะยาว และขอ
ความรวมมือใหหนวยงานทหารดูแลดานความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนและใหคําแนะนําในการปองกันโรค 
  2. การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน จัดใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เชน จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสราง
ความเขาใจรวมกันในการดําเนินงาน และชี้แจงทําความเขาใจกับราษฎรใหยอมรับการดําเนินการ โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับการรับรองสิทธิ์การเขาอยูอาศัยในที่สาธารณประโยชน โดยถูกตองตาม
กฎหมาย และใหจังหวัดสํารวจขอมูลที่สาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อนํามาเปนขอมูลในการบริการจัดการ 
 กระทรวงกลาโหม (กห)  
  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ๑. ควรมีการบริหารจัดการที่ดินที่มีเอกภาพ 
     ๒. การดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับผูบุกรุกอยางจริงจัง 
  3. อบรมบุคลากรของ ทบ. ใหมีความรูความสามารถในดานกฎหมายที่ดิน 
  4. ในกรณีที่มีผูบุกรุกและพิสูจนแลววาเปนพื้นที่ราชพัสดุจริงก็จัดใหเชากับกรมธนารักษใหถูกตองตามจํานวนที่บุกรุกจริงและไมใหมีการบุกรุกเพิ่มเติม 
  5. จัดโซนนิ่งการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน 
  กองทัพเรือ 
  1. การกําหนดการใชประโยชนจากที่ดินของกองทัพเรือในปจจุบัน มักมีความเก่ียวของหรือสงผลกระทบตอหลายสวน อาทิเชน หนวยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนตน และ
มักจะเกิดปญหาจากความเห็น หรือผลประโยชนไมตรงกัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการปฏิบัติในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพควรจะมีหนวยงานกลางเขามาใหความชวยเหลือทั้ง
ทางดานกฎ ระเบียบ และงานมวลชนแกหนวยเจาของที่ดิน 
 
 



ผ๓-7 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 3.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใช 

ในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ 
 
หนวยวัด : มี / ไมมี 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
ฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดิน เปนการพัฒนา
ระบบและจัดทําฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดิน 
ที่สามารถนํ ามาใชประโยชน เพื่ อการติดตาม 
การ เปลี่ ยนแปลงการ ถือครองที่ ดิ นและกา ร 
จดทะเบียนนิติกรรมที่ดินตางๆ ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือ 
ที่ชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการที่ดินของ
ประเทศเปนไปอย างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชนสูงสุด โดยหลายๆ หนวยงานที่มีภารกิจ
เ ก่ียวของ กับการบ ริหารจัดการที่ ดินสามารถ 
ใชประโยชนจากฐานขอมูลนี้ได เชน กรมสรรพากร 
ใชประโยชนจากฐานขอมูลการถือครองที่ดินในการ
ตรวจสอบหลั กท รัพย เพื่ อจั ด เ ก็บภาษี รายได 
กรมโยธาธิการและผั ง เมือง ใชประโยชน เพื่ อ 
การจัดทําผังเมือง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสามารถนําฐานขอมูลไปใชประโยชนเพื่อ
การกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําฐานขอมูล 

สถานการณปจจุบัน:   
การพัฒนาระบบและจัดทํา
ฐานขอมูลการถือครอง
ที่ดินและการจดทะเบียน
นิติกรรมที่ดินเปนเคร่ืองมือ
ที่จะชวยสนับสนนุให 
การบริหารจัดการที่ดิน 
ของประเทศเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชนสูงสุด  
โดยหลายๆ หนวยงาน 
ที่มีภารกิจเก่ียวของกับ 
การบริหารจัดการที่ดิน
สามารถใชประโยชน 
จากฐานขอมูลนี้ได  
เชน กรมสรรพากร 
ใชประโยชนจากฐานขอมูล
การถือครองที่ดินในการ
ตรวจสอบหลักทรัพย 
เพื่อจัดเก็บภาษีรายได  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ใชประโยชนเพื่อการจัดทํา
ผังเมือง กระทรวงทรัพยากร 

กรมที่ดิน 
(ทด.) 

4.0 ลานแปลง 

กรมที่ดิน 
(ทด.) 

3.3 ลานแปลง 

กรมที่ดิน 
(ทด.) 

1.5 ลานแปลง 

กรมที่ดิน 
(ทด.) 

15.2 ลานแปลง 

กรมที่ดิน 
(ทด.) 

10.36  
ลานแปลง 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

กระทรวง 
กลาโหม 
(กห) 
มี 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือ
เกษตรกรรม 
(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
1. ที่ดิน
เกษตรกรรม 
(ที่ดินรัฐ) 
จํานวนพื้นที่ 
33.95 ลานไร 
จํานวนเกษตรกร 
2.08 ลานราย 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือ
เกษตรกรรม 
(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
1. ที่ดิน
เกษตรกรรม 
(ที่ดินรัฐ) 
จํานวนพื้นที่ 
34.29ลาน ไร 
จํานวนเกษตรกร 
2.11 ลานราย 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือ
เกษตรกรรม 
(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
1. ที่ดิน
เกษตรกรรม 
(ที่ดินรัฐ) 
จํานวนพื้นที่ 
34.70 ลานไร 
จํานวนเกษตรกร 
2.16 ลานราย 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
1. ที่ดิน
เกษตรกรรม 
(ที่ดินรัฐ) จํานวน
พื้นที่ 34.70 
ลานไร จํานวน
เกษตรกร 2.16 
ลานราย 
 

สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือ
เกษตรกรรม 
(สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
1. ที่ดิน
เกษตรกรรม 
(ที่ดินรัฐ) 
จํานวนพื้นที่ 
34.77 ลานไร 
จํานวนเกษตรกร 
2.18 ลานราย 



ผ๓-8 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ไปใชประโยชนในการจัดทําแผนที่ภาษีบํารุงทองที่
และการขยายฐานการจัดเก็บภาษีไดครบถวน และ
เปนธรรมตามสภาพการใชประโยชนจริง 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
ฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ผูมีสวนไดสวน
เสียสามารถใชประโยชนได 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- มท (ทด.) 
- กษ (พด./สปก.) 
- ทส (สผ.) 
- พม 
- กห 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใชประโยชนเพื่อการ
กําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใช
ประโยชนในการจัดทําแผน
ที่ภาษีบํารุงทองที่และการ
ขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ไดครบถวน เปนธรรมตาม
สภาพการใชประโยชนจริง 
ดังนั้น “การมีฐานขอมูล
กลางการถือครองที่ดิน” 
โดยมีการเชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิง เศรษฐกิจ สังคม 
และขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานอ่ืนๆ จะเปนฐานขอมูล
กลางในการในการกําหนด
นโยบายที่ดินและวาง
แผนการใชประโยชนที่ดิน
ของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. ที่ดินชุมชน 
จํานวนพื้นที่ 
294,931 ไร 
จํานวน
เกษตรกร 
468,908 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ที่ดินชุมชน 
จํานวนพื้นที่ 
314,354 ไร 
จํานวน
เกษตรกร 
502,785 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ที่ดินชุมชน 
จํานวนพื้นที่ 
345,840 ไร 
จํานวน
เกษตรกร 
553,819 ราย 
 
3.ที่ดินเอกชน  
จํานวนพื้นที่ 
459,008 ไร 
จํานวน
เกษตรกร 
28,497 ราย 
 
 
 
 

2. ที่ดินชุมชน 
จํานวนพื้นที่ 
345,840 ไร 
จํานวนเกษตรกร 
553,819 ราย 
 
 
3.ที่ดินเอกชน  
จํานวนพื้นที่ 
459,008 ไร 
จํานวนเกษตรกร 
28,497 ราย 
 
 
 
 

2. ที่ดินชุมชน 
จํานวนพื้นที่ 
357,000 ไร 
จํานวน
เกษตรกร 
570,0 ราย 
 
3.ที่ดินเอกชน  
จํานวนพื้นที่ 
459,992 ไร 
จํานวน
เกษตรกร 
28,898 ราย 
 



ผ๓-9 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปญหา/อุปสรรค 

กระทรวงมหาดไทย 
 กรมที่ดิน (ทด.) 
  1. ขอมูลทะเบียนที่ดินมีครบทุกสํานักงานทั่วประเทศ แตยังไมเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และยังไมสามารถเชื่อมโยงกันแบบ Online ไดทั่วประเทศ (ปจจุบันทํางาน
แบบ Online ไดเพียง 73 แหง จาก 830 แหง) 
  2. ขอมูลแผนที่มีประมาณ 24 ลานแปลง เฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ เชน กรุงเทพ ปริมณฑล จังหวัดใหญๆ ในภาคกลางบางสวน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 54 จังหวัด 
  3. ขอมูลระวางแผนที่มีหลายระบบ ไดแก ระบบศูนยกําเนิด ระบบ ยูทีเอ็ม ระวางโตะ ระวางโฉนดตราจอง การจัดทําใหอยูในระบบเดียวกัน สัมพันธกันกระทําได
ยาก นอกจากนี้ยังมีขอผิดพลาดจากการไมไดลงที่หมายในระวางแผนที่ กรณีเดินสํารวจ ที่ดินแปลงเล็กไมไดลงระวางไว เปนตน ขอมูลเอกสารสิทธิเกาไมชัดเจนมีขอผิดพลาดใน
ฐานขอมูลทะเบียน ตองใชเวลาในการเคลียฐานขอมูลใหถูกตอง และเปนปจจุบัน  

กระทรวงกลาโหม (กห) 
 สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ๑. ขอมูลมีจํานวนมาก จัดเก็บเปนระบบเอกสาร  
  ๒. ไมมีการนําระบบ IT เขาชวย 
  ๓. ขาดงบประมาณดําเนินการ   
  กองทัพเรือ 
   1. ยังไมมีการปรับปรุงระบบการรายงานผลการตรวจที่ดินใหเปนแบบระบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึง และอัพเดทขอมูลไดตลอดเวลา 
  2. กองทับเรือมีพื้นที่ดูแลจํานวนมากเมื่อเทียบกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ทําใหในบางคร้ังการรายงานขอมูลอาจจะเปนขอมูลที่ไมตรงตามความเปนจริงในปจจุบัน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
  1. ส.ป.ก. จัดหาที่ดินไดนอยลง บุคลากรดานการสํารวจรังวัดมีนอยลง  
  2. จํานวนประชาชนที่ไรที่ดินยังคงมีมาก 



ผ๓-10 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
  3. บางพื้นที่ยังติดขัดเร่ืองความชัดเจนในการดําเนินงานจัดที่ดินระหวางรัฐดวยกันเอง 
  4.การแกไขปญหาการถือครองที่ดินยังคงมีอยู ระหวาง นายทุน เกษตรกร และเจาหนาที่ของรัฐ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
 กรมที่ดิน (ทด.) 
  - สนับสนุนงบประมาณในการจัดจางบุคลากรเพื่อการตรวจสอบ และปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความถูกตอง และเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 
กระทรวงกลาโหม (กห) 
 สํานักงานปลัดกระทรวง 
   - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการนําระบบ IT มาพัฒนางานดานฐานขอมูลที่ดิน 
  กองทัพเรือ 
   ควรจะมีหนวยงานกลางพิจารณาวางระบบการรายงานขอมูลที่ดินของประเทศอยางเปนรูปธรรม เชื่อมโยงกันระหวางที่ดินของหนวยงานตางๆ อันจะเปนประโยชน 
และทําใหงานบริหารจัดการที่ดินของประเทศมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
  -.ป 2559 รัฐบาลใช มาตรา 44 ในการยึดคืนพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย จึงมีการเรงการจัดที่ดินที่ยึดคืนอยางเรงดวน 

3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
ความกาวหนาและผลการดําเนินงานของการจัดทํา

- - กรม 
ทรัพยากรนํ้า 
ระดับที่ 1 

กรม 
ทรัพยากรนํ้า 
ระดับที่ 1 

กรม 
ทรัพยากรนํ้า
ระดับที่ 3 

กรม 
ทรัพยากรนํ้า 
ระดับที่ 3 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า
แหงชาติ สามารถจัดแบงข้ันความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติเปน 5 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1  กําหนดแนวคิด หลักการและเหตุผล เพื่อ

จัดทํารางพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติจนแลว
เสร็จ โดยผานการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

ระดับที่ 2 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และ
สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา  

ระดับที่ 3 ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสงกลบัมายงัสํานกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ระดับที่ 4 ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒสิภา  

ระดับที่ 5   ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 
 

ขอมูลที่ตองการ :  
ความกาวหนาและผลการดําเนินงานของการจัดทํา
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
แหงชาติโดยแบงข้ันความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดทําพระราชบัญญัตเิปน 5 ระดับ คือ 
ระดับที่ ๑  กําหนดแนวคิด หลักการและเหตุผล  

เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติจนแลวเสร็จ 
โ ด ย ผ า น ก า ร รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
จากประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ 
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

ระดับที่ 2 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และสง
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา  

ระดับที่ 3  ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ก ฤ ษ ฎี ก า  และส ง กลั บ มายั ง สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ระดับที่ 4  ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา 

ระดับที่ 5  ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

หนวยงานเจาของขอมูล : 
- ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
- มท 
- อก 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ปญหา/อุปสรรค 

 1. พ.ศ.2559 (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  พ.ศ. ... รอการบรรจุเปนวาระเรงดวนที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อนําเขาสูกระบวนการตราเปนกฎหมาย 
ตอไป 
 2. การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย มีหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวนประมาณ 34 หนวยงาน ภายใตกระทรวง 9 กระทรวง  
แตยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน และมีอํานาจตัดสินใจในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ประกอบ
กับขาดกฎหมายแมบทดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่จะกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวม พรอมทั้งมีการแบงอํานาจหนาที่ขององคกรที่
เก่ียวของไมใหทับซอนและเกิดเชื่อมโยงกัน 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
     1. การจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  พ.ศ. ...   เพื่อบูรณาการเก่ียวกับ การใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา ใหเกิดความเปนเอกภาพ  กําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม  วางหลักเกณฑในการประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ํา สะทอนการมีสวนรวม
ของประชาชนเพื่อรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
     2 หนวยงานที่เก่ียวของควรผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ... ใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแมบท เพื่อใหการแกไขปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ ดําเนินการไปอยางเปนระบบและเปนธรรมอยูบนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน 
     3. ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ 
         3.1 เกิดความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรน้ําของประเทศเปนสาเหตุใหมีการใชน้ําอยางประหยัดและ 
เปนประโยชนแกประชาชนทั่วไป 
         3.2 ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรน้ํา
ตามหลักสิทธิมนุษยชนเพราะมีหลักเกณฑการจัดสรรน้ําที่เปนธรรมและเหมาะสม 
         3.3 มีองคกรระดับชาติและระดับลุมน้ําที่รับผิดชอบดานทรัพยากรน้ําที่ชัดเจน ประชาชนสามารถติดตอประสานงานไดโดยตรง รวมทั้งใหมีองคกรระดับลุมน้ําที่รับ 
เร่ืองรองทุกข ไกลเกลี่ยและชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ําทําใหไมตองมีการฟองรองคดีในศาล 
         3.4 สงเสริมการสรางเครือขายและองคกรผูใชน้ําเพื่อประโยชนรวมกันเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 3.4 สัดสวนพืน้ที่ทีไ่ดรับประโยชนตอพื้นที่

ชลประทาน 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
พื้นที่ชลประทาน หมายถึง พื้นที่ของการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําโดยการจัดสรรน้ําเพื่อประโยชนในดาน
เกษตรกรรม 

พื้นที่ที่ไดรับประโยชน หมายถึง พื้นที่ในขอบเขต 
ที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทาน ทั้งดาน 
การเพาะปลูก อุปโภคบริโภค หรืออ่ืนๆ 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. พื้นที่ชลประทาน 
2. พื้นที่ทีไ่ดรับประโยชน 
 
สูตรการคํานวณ :   
(พื้นที่ทีไ่ดรับประโยชน ÷ พืน้ทีช่ลประทาน) x 100 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- กษ (ชป.) 

ในป 2553  
มีพื้นที่ชลประทาน 
29,360,251 ไร  
พื้นที่รับประโยชน 
10,964,064 ไร  
คิดเปนสัดสวนพืน้ที่ที่
ไดรับประโยชนตอพื้นที่
ชลประทาน  
รอยละ 37.34  
 
ที่มา: กรมชลประทาน, 
2553 

กรม
ชลประทาน 

(ชป.) 
พื้นที่
ชลประทาน
29,782,043 
ไร พื้นที่รับ
ประโยชน 
11,687,641 
คิดเปนสดัสวน
พื้นที่ทีไ่ดรับ
ประโยชนตอ
พื้นที่ชลประทาน 
รอยละ 39.24 

ที่มา : ขอมูล
สารสนเทศ
โครงการ
ชลประทาน, 
2555 

กรม
ชลประทาน 

(ชป.) 
พื้นที่
ชลประทาน
29,939,735
ไร พื้นที่รับ
ประโยชน 
11,787,520 
คิดเปนสดัสวน
พื้นที่ทีไ่ดรับ
ประโยชนตอ
พื้นที่ชลประทาน 
รอยละ 39.37 

ที่มา : ขอมูล
สารสนเทศ
โครงการ
ชลประทาน, 
2556 
หมายเหตุ ในป 
พ.ศ.2555 ได
มีการตรวจสอบ

กรม
ชลประทาน 

(ชป.) 
พื้นที่
ชลประทาน
30,257,545 
ไร พื้นที่รับ
ประโยชน 
12,605,261
คิดเปนสดัสวน
พื้นที่ทีไ่ดรับ
ประโยชนตอ
พื้นที่ชลประทาน 
รอยละ 41.66 

ที่มา : ขอมูล
สารสนเทศ
โครงการ
ชลประทาน, 
2557 

กรมชลประทาน 
(ชป.) 

พื้นที่ชลประทาน
30,538,356 
ไร พื้นที่รับ
ประโยชน 
16,003,408
คิดเปนสดัสวน
พื้นที่ทีไ่ดรับ
ประโยชนตอพืน้ที่
ชลประทาน  
รอยละ 50.75 
 
 

ที่มา : ขอมูล
สารสนเทศ
โครงการ
ชลประทาน, 
2558 

กรม
ชลประทาน 

(ชป.) 
พื้นที่
ชลประทาน
32,173,148 
ไร พื้นที่รับ
ประโยชน 
18,914,147
คิดเปนสดัสวน
พื้นที่ทีไ่ดรับ
ประโยชนตอ
พื้นที่ชลประทาน 
รอยละ 58.79 

ที่มา : รางขอมูล
สารสนเทศ
โครงการ
ชลประทาน, 
2559 



ผ๓-15 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ขอมูลพื้นที่
ชลประทานดวย
ระบบ GIS 
จัดทําโดย
คณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูล
พื้นที่
ชลประทาน 

ปญหา/อุปสรรค 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมชลประทาน (ชป.) 
  1. ปญหาที่ดิน 
      1.1 ราษฎรไมยินยอมใหใชพื้นที่ มีการชุมนุมคัดคานการกอสราง 
      1.2 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากที่ดิน 
      1.3 พื้นที่กอสรางบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ตองรอการอนุมัติจากรมปาไม 
  2. มีการแกไขแบบ/แกไขสัญญา เนื่องจาก 
      2.1 เพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศในปจจุบัน 
      2.2 ราษฎรไมยินยอมใหใชพื้นที่กอสราง 
      2.3 หนวยงานทองถ่ินรองขอ 
  3. ผูรับจางนําเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ บุคลากร และแรงงาน เขาปฏิบัติงานนอยกวาแผนที่กําหนด 
  4. ติดฤดูกาลเพาะปลูก ทําใหไมสามารถเขาดําเนินการกอสรางได ตองรอราษฎรเก็บเก่ียวผลผลิตใหแลวเสร็จ 
 5. ฝนตกหนักบริเวณพื้นที่กอสรางทําใหการปฏิบัติงานกอสรางลาชา 



ผ๓-16 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 1. ปญหาที่ดิน กรมมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงจัดจัดประชุมชี้แจงรับฟงความคิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่และสวนราชการที่เก่ียวของ
กอนดําเนินโครงการ เพื่อใหเกิดการยอมรับโครงการและยินยอมใหใชที่ดิน 

 2. ประสานงานกับผูนําทองถ่ินและกลุมเกษตรกร เพื่อขอความรวมมือใหอํานวยความสะดวกในการดําเนินการกอสราง รวมทั้งประสานใหผูรับจางเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 
และเรงดําเนินการกอสรางเมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลวเสร็จ 

 3.5  สัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดนิที่นาํมาใชประโยชน
ตอทรัพยากรน้ําผิวดินทัง้หมด 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
ขอมูลที่ตองการ : 
๑. ทรัพยากรน้ําผิวดิน ในที่นี้คือ ปริมาณน้ําฝนที่
สวนหนึ่งระเหย และไหลลงดินไปแลว 
๒. ทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชน ในที่นี้ 
ประกอบดวย ปริมาณน้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การเกษตรและการผลิต
ไฟฟา 
๓. ปริมาณน้าํผิวดนิทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ:   
{(ปริมาณน้ําที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภค + ปริมาณ

ในป พ.ศ. 2552  
ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝน
ประมาณ 732,975  
ลาน ลบ.ม./ป สวนหนึ่ง
ระเหยและไหลลงใตดนิ  
ที่เหลือเปนปริมาณน้าํผิว
ดินประมาณ 213,303 
ลาน ลบ.ม./ป  
ในจํานวนนี้มีการใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
2,460 ลาน ลบ.ม./ป 
(รอยละ 3.5)  
ใชเพื่ออุตสาหกรรมและ
ทองเที่ยว 2,369  
ลาน ลบ.ม./ป  
(รอยละ 3.4)  
ใชเพื่อการเกษตรและการ

- - กรม 
ทรัพยากรนํ้า 

รอยละ 43.71 

- - 



ผ๓-17 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
น้ําที่ใชเพื่ออุตสาหกรรมและการทองเที่ยว + 
ปริมาณน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟา) ÷ 
(ปริมาณน้ําผิวดินทั้งหมด)} x 100 

หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
 
 

ผลิตไฟฟา 51,786  
ลาน ลบ.ม./ป  
(รอยละ 75.5) ที่เหลือ 
12,359 ลาน ลบ.ม./ป 
(รอยละ 17.6) ใชรักษา
ระบบนเิวศ รวมปริมาณ
น้ําผิวดินที่ใชประโยชน
ทั้งหมด ยกเวนการรักษา
ระบบนิเวศ 56,615 
ลาน ลบ.ม./ป หรือรอยละ 
26.5 ของปริมาณน้ํา 
ผิวดิน 

ที่มา : สํานักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2553   

 หมายเหตุ 
       1. ขอมูลจาก “แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา” โดย คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป พ.ศ.2558) หนวยงาน 
ที่เก่ียวของไดมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปริมาณน้ํา ป พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

1.1 ปริมาณน้ําผิวดิน  (ในที่นี้คือ ปริมาณฝน)  285,227 ลานลูกบาศกเมตร 
1.2 ปริมาณน้ําที่นํามาใชประโยชน 

  (1) น้ําภาคการเกษตร  113,960 ลานลูกบาศกเมตร 



ผ๓-18 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
        (2) น้ําอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม  10,700 ลานลูกบาศกเมตร 

      รวมปริมาณน้ําที่นํามาใชประโยชน  =  124,660 ลานลูกบาศกเมตร 
                   สรุป สัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชน ตอทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด  =   รอยละ 43.71  

ปญหา/อุปสรรค 
           1. กรมทรัพยากรน้ํา มีขอมูลเฉพาะป พ.ศ.2557 (ขอมูลจาก“แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา” โดย คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา) 
           2. ขอมูลปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่ีใชเพ่ือการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม  ปริมาณน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ  ขอมูลสวนใหญจะอยูกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง ยังขาดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน  
           3. ความละเอียดและถูกตองของขอมูล  ข้ึนอยูกับเครื่องมือ  จุดท่ีตั้ง  การกระจายตัวของเครื่องมือ   เชน  เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน  และอ่ืนๆ. 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1.   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สผ.) ควรประสานขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เพ่ือใหครบถวนตามวัตถุประสงค 
2.   หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูลทางสถิติดังกลาว ท่ีสามารถคนหาไดงาย เชน ทางเว็บไซต 
3. การเรงรัดพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ  กรมทรัพยากรน้ําและหนวยงานที่เก่ียวของอยูระหวางดําเนินการ 

3.1 จัดทําบญัชนี้ําแสดงปริมาณทรัพยากรน้ําในแตละจุดของลุมน้ําตามเวลา 
3.2 อยูระหวางจัดทําระบบเพื่อใชในการตัดสินใจภาวะวิกฤตและสนบัสนนุการวางแผนการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้าํแหงชาติ  

 3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ  
 
หนวยวัด : มี / ไมมี 
 
 

- ประเทศไทยเขาเปนภาคี
อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on 
Biological Diversity : 
CBD) ในลําดับที่ 118 

สํานักงาน
นโยบายและ

แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 

สํานักงาน
นโยบายและ

แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 

สํานักงาน
นโยบายและ

แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 

สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 

สํานักงาน
นโยบายและ 

แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(สผ.) 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
ขอมูลที่ตองการ :  
มีและใชกลไกและกฎระเบียบในการเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ ตามหลักการของพิธีสารนาโงยา
วาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบงปนผลประโยชน ที่เกิดข้ึนจากการใชประโยชน
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม 
 
แหลงขอมูล : 
- ทส (สผ./สพภ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จาก 193 ประเทศภาคี
ในปจจุบนั) โดยเร่ิมมีผล
บังคับใชกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2547 
- สมัชชาภาคีอนสุัญญาฯ 
ไดใหการรับรองแผนกล
ยุทธไอจิ (แผนกลยุทธ
ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ สําหรับระยะ  
พ.ศ.2554 - 2563  
(ค.ศ. 2011 – 2020)
นอกจากนั้น ยงัไดมีมติ
รับรอง “พิธีสารนาโงยา 
วาดวยการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบงผลประโยชน 
ที่เกิดข้ึนจากการใช 
ประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมอยางเทาเทียม
และยุติธรรม”  รวมถึง 
การเขาถึงและถายทอด
เทคโนโลยทีี่เก่ียวของ 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี มี มี มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ดําเนินการ ดังน้ี 
ป พ.ศ.2555 : ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเผยแพรและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการพิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบ กอช. พ.ศ. 2554 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของ
รัฐท่ีมีกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนมีการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม 
หนวยงานท่ีมีกฎระเบียบบางสวนท่ีสอดคลองกับพิธีสารนาโงยาฯ นําระเบียบ กอช. พ.ศ. 2554 ไป
ปรับใช เพ่ือดําเนินการในสวนท่ียังขาด และหนวยงานท่ียังไมมีกฎระเบียบท่ีสอดคลองกับหลักการพิธี
สารนาโงยาฯ นําระเบียบ กอช. พ.ศ. 2554 ไปดําเนินการ 
ป พ.ศ.2556 : ทบทวนและวิเคราะห มาตรการทางกฎหมาย การบริหาร หรือนโยบาย รวมถึงอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือพิจารณาชองวางของกลไกดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนตามพิธี
สารนาโงยาฯ  
ป พ.ศ.2557 : ดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตามมติ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี 3/2557 เพ่ือทบทวนและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง กฎ ระเบียบ กลไก และโครงสรางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน 
ป พ.ศ.2558 : นําเสนอคณะทํางานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เกี่ยวกับกลไกการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนของประเทศไทยซ่ึงประกอบดวย 1) กฎระเบียบท่ีเพ่ิมขึ้น ไดแก กฎหมาย
ลําดับรองของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุมครอง 
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 แนวทางในการขออนุญาตและกระบวนการใน
การอนุญาตเพ่ือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีอนุรักษ แนวทางปฏิบัติการเคล่ือนยายวัสดุ
ชีวภาพของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 2) กฎระเบียบท่ีอยูระหวางยก ราง ไดแก 
(ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. ... 3) หนวยงานรองรับนําไปดําเนินงาน ซ่ึง
หนวยงานระดับชาติท่ีไดรับมอบอํานาจและจุดตรวจสอบ ไดแก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาตรการแพทย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ศูนยพันธุ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยางเหมาะสม 
ที่มา : สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) 
(สพภ.) 
1. คําขอยื่น
ความคุมครอง
ภูมิปญญา 3 
รายการ 
2.คําขอยื่น 
สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร 2 
รายการ 
3. ขอมูล
นวัตกรรมหรือ

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) 
(สพภ.) 
1.ไดยื่นคําขอรับ
ความคุมครอง
ทรัพยสินทาง
ปญญา ขอมูล 
ภูมิปญญา หรือ
ทรัพยากรชีวภาพ
หรือภูมิปญญา
ทองถ่ินของชุมชน 
และผลงานของ
สํานักงานฯ  
ตอหนวยงานที่

สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) 
(สพภ.) 
1. คําขอยื่น
ความคุมครอง
ทรัพยสิน 
ทางปญญา 
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 17 
รายการ 
2. เอกสาร
หลักฐานการใช

ขอบเขตการดําเนินงานของ สพภ. 

1. เพ่ือประสาน และสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน และชุมชนในการเก็บรวบรวม
และพัฒนาแนวทางคุมครองดานทรัพยสินทาง
ปญญาและทรัพยากรชีวภาพ 

2.เพ่ือดําเนินการขอรับคุมครองดานทรัพยสินทาง
ปญญาและทรัพยากรชีวภาพท้ังชุมชนและผลงาน
ของสํานักงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. เพ่ือติดตาม บริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาและสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใช
ประโยชนในผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ หนวยงานจุดตรวจสอบ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และหนวยประสานงานกลาง ไดแก สผ. 
ป พ.ศ.2559 : เตรียมเสนอกลไกทางดานกฎ ระเบียบ และหนวยงานท่ีสามารถรองรับการดําเนินงาน
ตามพิธีสารนาโงยาฯ ตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของ 
สพภ. ที่นํามา
วิเคราะหเพื่อ
กําหนดรูปแบบ
การคุมครอง
ทรัพยสินทาง
ปญญาที่
เหมาะสม 10 
รายการ 

เก่ียวของ จํานวน 
17 รายการ 
 

ประโยชน
ทรัพยสินทาง
ปญญาหรือตอ
ยอด 2 
รายการ 
3.คูมือการ
บริหารจัดการ
ทรัพยสินทาง
ปญญา พรอม
ออกแบบและ
จัดพิมพ 1 
รายการ 

 ปญหา/อุปสรรค 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
      1. หนวยงานที่เก่ียวของกับทรัพยากรชีวภาพสวนใหญ มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานดานการใหอนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพอยูแลว แตไมครอบคลุมในประเด็น 
การแบงปนผลประโยชน จึงจําเปนตองขยายการดําเนินงาน ถึงแม สผ. จะมี ระเบียบ กอช. พ.ศ. 2554 ซึ่งใหหนวยงานของรัฐนําไปดําเนินงานไดเลย แตหนวยงานเหลานั้น 
ตองศึกษาสวนที่หนวยงานยังไมมีการดําเนินงานและนําระเบียบ กอช. พ.ศ. 2554 ไปปฏิบัติ ซึ่งตองใชเวลาประสานงานและทําความเขาใจรวมกันอยางมาก  
      2. การพิจารณาออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใหมเพื่อดําเนินการในเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนของประเทศไทย มีการถกเถียงกันหลายคร้ังระหวาง 
ฝายปฏิบัติและฝายนโยบาย ซึ่งผลมักออกมาวาเปนเร่ืองจําเปนที่ประเทศไทยตองมีกฎหมายดังกลาว แตสถานการณในระหวางประเทศเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนยังอยู
ในข้ันสรางและทดลองปฏิบัติตามกลไกของพิธีสารนาโงยาฯ หลายประเทศที่ออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไมไดลงรายละเอียดถึงข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับ 
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเชนกัน ดังนั้นรายละเอียดของกลไกที่สามารถปฏิบัติไดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก สําหรับประเทศไทยการพัฒนากฎหมายที่มีหลักการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนใหครอบคลุมหมดทุกกลุมทรัพยากรพันธุกรรมและความรูที่เก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรม 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
       3. ปจจุบันกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมกลุมสัตว กลุมจุลินทรีย ยังไมมี แตกรมปศุสัตวอยูระหวาง 
ยก(ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและคุมครองพันธุสัตวพื้นเมือง ดังนั้นประเทศไทยจึงไมมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมจุลินทรียเทานั้น ซึ่งหนวยงานที่ดูแลจุลินทรียของประเทศไทยพยายามรวมตัวเปนเครือขายและใชแนวทางที่สอดคลองกับระเบียบ กอช. พ.ศ. 2554 และ 
พิธีสารนาโงยาฯ ในการดําเนินงาน แตแนวทางเหลานี้ไมสามารถครอบคลุมถึงแหลงเก็บจุลินทรียเอกชนได รวมทั้งปจจุบันยังไมมีใครเปนเจาภาพในการยก รางกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่มีหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจุลินทรีย 
 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.) 
 1.ชุมชนหรือผูเก่ียวของขาดความรูความเขาใจ และตระหนักรูถึงความสําคัญในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา จึงขาดแรงจงูใจในการดําเนนิการ หรือใหความรวมมือ 
 2. เจาหนาที่หรือผูเก่ียวของขาดความรูและเขาใจในลักษณะและวิธีการเตรียมขอมูลที่ถูกตองในการขอรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท อาทิ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เปนตน 
  3. ผลงานไมมีความใหมหรือไมมีข้ันการประดิษฐทําใหยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไมได 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
     1. เตรียมจัดทําแนวทางหรือแผนการดําเนินงานสําหรับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมจุลินทรียที่ยังไมมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดูแล 
       2. ขยายเครือขายเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน พรอมทั้งขยายโอกาสการมีสวนรวมในการดําเนินงานในประเด็น
ดังกลาวออกสูสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ิน 
 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.) 
 1. การสรางความเขาใจในเร่ืองความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของกับทรัพยากรชวีภาพและวิธีการขอรับความคุมครอง เพื่อเห็นความสําคัญของทรัพยสิน
ทางปญญา 
 2. ใหความรูและแนะนาํแกนักวจิัย รวมถึงเจาหนาที่ในกระบวนการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการหารือกับนักวิจัยเมื่องานดําเนนิไปแลว 60 
เปอรเซ็นตเพื่อวิเคราะหและจัดเตรียมคําขอ 
  3.ประสานกับผูรับผิดชอบโครงการและจัดทําระบบเพื่อติดตาม แจงเตือนการแกไขใหทันตามระยะเวลากฎหมายกําหนด 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ๓.๗ มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจ

แรทั้งประเทศ 
 
หนวยวัด : มี / ไมมี 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
เขตศักยภาพแร ในที่นี้หมายถึง การกําหนดพื้นที่ 
เขตศักยภาพแรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแรมาใชให
เกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการจําแนกพื้นที ่
เขตศักยภาพแรเปน 3 ประเภท คือ  
     1) เขตสงวนทรัพยากรแร หรือเขตพื้นที่ 
สีแดง  
     2) เขตอนุรักษทรัพยากรแร หรือเขตพื้นที่สี
เหลือง  
     3) เขตพัฒนาทรัพยากรแร หรือเขตพื้นที่สีเขียว 
เขตเศรษฐกิจแร ในที่นี้หมายถึง พื้นที่ที่มีแรที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจ หรือสามารถนําไปใชประโยชน
ในอุตสาหกรรมตางๆ 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
การศึกษาและจัดทํา เขตศักยภาพแรและเขต 
เศรษฐกิจแร 
 

พื้นที่ทรัพยากรแรใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 
2553 พบวา มีพื้นที่
แหลงแร 62.3 ลานไร คิด
เปนรอยละ ๑๙ ของพื้นที่
ประเทศ พื้นที่ศักยภาพ
ทางแร 50.4 ลานไร คิด
เปนรอยละ ๑๖ ของพื้นที่
ประเทศ และพืน้ที่ที่ยังไม
พบแร 207.9 ลานไร คิด
เปนรอยละ 65 ของพื้นที่
ประเทศ 
 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 
255๓ 
 

กรมทรัพยากร
ธรณ ี(ทธ.) 

มีจําแนกพื้นที่
เขตศักยภาพ
แรจังหวัด
กําแพงเพชร 
สกลนคร 
นครพนม 
และมุกดาหาร 

กรมทรัพยากร
ธรณี (ทธ.) 

มีจําแนกพื้นที่
เขตศักยภาพ
แรจังหวัด
กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และ
สตูล 

กรมทรัพยากร
ธรณี (ทธ.) 

มีจําแนกพื้นที่
เขตศักยภาพ
แรจังหวัด
สงขลา 
ชัยนาท 
สุพรรณบุรี 
และ
นครนายก 

กรมทรัพยากร
ธรณี (ทธ.) 

มีจําแนกพื้นที่
เขตศักยภาพแร
จังหวัด
นครปฐม 
อางทอง 
สิงหบุรี และ
อยุธยา 

กรมทรัพยากร
ธรณี (ทธ.) 

มีจําแนก 
พื้นที่เขต
ศักยภาพแร
จังหวัด
กรุงเทพ 
ปทุมธานี 
นนทบุรี 
สมุทร 
ปราการ 
สมุทร 
สงคราม 
สมุทรสาคร 
ยะลา ปตตานี 
และนราธิวาส 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (ทธ.) 
- อก (กพร.) 
- มท 

 ปญหา/อุปสรรค 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ๓.๘ มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
หนวยวัด : มี / ไมมี 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
การศึกษาและจัดทําระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมีการ
ปรับปรุง ระเบียบกองทุนสิ่งแวดลอมใหครอบคลุม
เ ร่ื องการฟ นฟู และเยี ยวยาผู ได รั บผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
 
 

ปจจุบนัยังไมมีกลไก 
การฟนฟูและเยียวยา 
ผูไดรับผลกระทบจาก
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เปน
รูปธรรม ดังนั้น ภาครัฐจึง
ควรสนับสนุนใหมีกองทุน
ฉุกเฉินเพื่อชดเชย 
คารักษาพยาบาลและ
คาใชจายในการฟองรอง
แกผูไดรับผลกระทบ  
ซึ่งอาจทําได 2 แนวทาง 
คือ ๑) จัดตั้งกองทุนใหม 

     
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกรมควบคุม
มลพิษ ไดหารือรวมกันถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงระเบียบกองทุนสิ่งแวดลอมให
ครอบคลุมเร่ืองการฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน 
(ภายหลังการประกาศใช 2 ป) แลว 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (สผ.) 
 

และ ๒) ปรับปรุงระเบียบ
กองทุนสิ่งแวดลอมให
ครอบคลุมถึงเร่ืองการ
เยียวยาปญหาและ
ชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุวิกฤติ
สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนอยาง
เรงดวนไดทนัที และภาคีที่
เก่ียวของสามารถขอรับ 
การสนับสนนุงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอม 
เพื่อการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมและการฟนฟู
พื้นที่วิกฤต ิ

 ปญหา/อุปสรรค 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
 

หมายเหตุ :    ๑.       หมายถึง หนวยงานเจาของขอมูล 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไวได 
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ตารางที่ 3-๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปญหาอุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม               
                  พ.ศ.2555-2559 ในระยะปสิ้นสุดแผน : ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 3.๑ การจัดการการใชประโยชนที่ดิน 
ระยะเรงดวน 
3.1.1 จัดทําแผนการใชที่ ดินของชาติ 
ทั้ งระบบใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมของประเทศ โดยสนับสนุนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับตั้งแต
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 
เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม ทั้งในดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา และความเปนธรรมในการ
กระจายการถือครองที่ดิน รวมทั้งการบังคับ
ใชอยางเครงครัด 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ.) กษ (พด./
สปก.) มท (ทด.) กห พม กค นร อพช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการดังนี้ 
- สผ. ไดมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผลการศึกษาที่ไดมีการศึกษาในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พรอมนํามาขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และ
สอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ในการจัดที่ดิน 
ทํากินใหชุมชนตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจน สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ๑๒  
ราง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ที่ผานความเห็นชอบการออกเสียง
ประชามติ  
 โดยผลการดําเนินงานที่ไดรับ คือ  
  -  ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
 - รายงานโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ 
 
 

- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- ขอมูลไมเปนระบบ 
 

เพื่ อ ให ก า รดํ า เนิ น ง าน เ กิ ด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
ความตอเนื่องของนโยบายใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณอย า ง
เพียงพอ      
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สนับสนุนขอมูลทรัพยากรดินในระดับกลุมชุดดิน ในมาตราสวน 1:25,000 และ 
1:50,000 ที่มีคําอธิบายลักษณะและสมบัติของดินครบถวนทั้งประเทศ ใหแก
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อนําไปจัดทําแผนการใชที่ดินระดับจังหวัด 
 
 
 
 
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกร จํานวน 35.59 ลานไร 
 1. ที่ดินเกษตรกรรม (ที่ดินรัฐ) จํานวนพื้นที่ 34.77 ลานไร จํานวนเกษตรกร 
2.18 ลานราย 
 2. ที่ดินชุมชน จํานวนพื้นที่ 357,000 ไร จํานวนเกษตรกร 570,000 ราย 
 3. ที่ดินเอกชน  จํานวนพื้นที่ 459,992 ไร จํานวนเกษตรกร 28,898 ราย 

ข อมู ลท รัพยากรดิ น ใน
ระดับกลุมชุดดิน เปนขอมูล
ที่มีความเหมาะสมสําหรับ
การวางแผนการใชที่ ดิน
ระดับจังหวัดหรือภาค ไม
เหมาะสม ในการนําไปวาง
แ ผ น ก า ร ใ ช ที่ ดิ น ที่ มี
ความจํ าเพาะหรือพื้ นที่
เฉพาะ 
 

- 

การนําขอมูลทรัพยากรดินไปวาง
แผนการใชที่ดินในพื้นที่เฉพาะ มี
ความจําเปนตองมีการศึกษา
ขอมูลทรัพยากรดินที่ มีความ
ละเอียดยิ่งข้ึน เพื่อใชขอมูลที่
นําไปใชในการวางแผนการใช
ที่ดินมีความถูกตองแมนยําสูงสุด 
 
 
 

- 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดิน (ทด.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
- การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดินให
ครอบคลุมทั่วประเทศเปนประจําทุกป  
 ผลการดําเนินการสํารวจรังวัดและสอบสวนสิทธ ิ
 ปงบประมาณ 2555 ไดจํานวน 116,201 แปลง 

 
 
 
- ในระหวางการดําเนินการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงแผนที่

 
 
 
- กรณีแนวเขตที่ดินบางสวน
ครอบคลุมพื้นที่ ตามหลักเกณฑ 
One Map ตองรอผลการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ



ผ๓-28 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 ปงบประมาณ 2556 ไดจํานวน 125,681 แปลง 
 ปงบประมาณ 2557 ไดจํานวน 115,015 แปลง 
 ปงบประมาณ 2558 ไดจํานวน 111,665 แปลง 
 ปงบประมาณ 2559 ไดจํานวน 105,445 แปลง 
     รวมผลการดําเนินงานไดทั้งสิ้น 574,007 แปลง จากเปาหมาย 500,000 
แปลง คิดเปนรอยละ 114.80 
 

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการมาตราสวน 1 : 
4,000 (One Map) ได
กํ าหนดหลั กเกณฑ การ
ปรับปรุงแผนที่ แนวเขต
ที่ดินของรัฐใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2559 กระทรวงมหาดไทย
ได กําหนดใหภารกิจดาน
การออกโฉนดที่ ดิ นของ 
กรมที่ดิน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
สงผลใหพื้นที่สําหรับออก
โฉนดที่ดินในเขต One Map 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตองรอผล One Map 
- รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยไดมี
บัญชาใหกรมที่ดินกําหนด
มาตรการในการปองกัน
การเดินสํารวจออกโฉนด

รัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรมที่ ดิ นทํ าหนั งสื อ เสนอ
กระทรวงมหาดไทยใหจังหวัด
กํ าชั บ อํ า เภอให สั่ งการคณะ 
กรรมการหมูบาน/คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลใหความรวมมือใน
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ที่ดินไปโดยไมชอบดวย
กฎหมาย เนื่องจากการ
เดินสํารวจเขาไปในที่ดิน
ของรัฐและเดินสํารวจทับ
ที่ ดิ น ข อ ง บุ ค ค ล อ่ื น จึ ง
กําหนดใหศูนยอํานวยการ
เดินสํารวจฯ กอนลงนาม
ใ น โ ฉ น ด ที่ ดิ น  ทั้ ง ที่ มี
หลักฐานและไมมีหลักฐาน
ตองสงรายชื่อเจาของที่ดิน
ที่ นํ า เ ดิ น สํ า ร ว จพร อม
รายละเอียดรูปแปลงที่ดิน
ใหคณะกรรมการหมูบาน/
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น
เ ท ศ บ า ล  ต ร ว จ ส อ บ
ความถูกตองเพื่อปองกัน
การออกโฉนดที่ดินเขาไป
ในเขตที่ดินของรัฐ และทับ
ซอนที่ดินของผู อ่ืน  นั้ น 
คณะกรรมการหมูบานไม
เข าใจบทบาทหนาที่ ใน
เร่ืองการเดินสํารวจออก
โฉนดที่ ดินบางหมู บ าน

การตรวจสอบและรีบรองการทํา
ประโยชน ในที่ ดิ น ตามบัญชี
รายชื่ อเจ าของที่ดินที่ นํ าเดิน
สํารวจฯ โดยไมใหสรางเงื่อนไข
กับเจาของที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ๓-30 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการหมูบานไม
ตรวจสอบและรับรองวามี
การทําประโยชนจริง บาง
หมูบานมีการสรางเงื่อนไข
กับเจาของที่ดิน บางพื้นที่
แจงวาตองรอคําสั่งจาก
นายอําเภอ ทําใหผลการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ในป งบประมาณ พ.ศ . 
2559 ไม เ ป น ไปตาม
เปาหมาย 
- ดานอัตรกําลัง เจาหนาที่
ตามโครงการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินของกรม
ที่ดิน  มี ไม เพียงพอที่จะ
ดํา เนินการสนองความ
ตองการของประชาชนได
ตองจัดสรรเปลี่ยนไปตาม
แผนที่กําหนดไวในแตละ
จั ง ห วั ด  ไ ม ส า ม า ร ถ
ดํ า เนิ นการ ได ในครา ว
เดียวกันทั้งหมดทุกอําเภอ
ทุ ก จั ง ห วั ด  ทํ า ใ ห
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประชาชนตองรอคอย 
  4. สภาพภูมิประเทศ ใน
พื้ น ที่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
โครงการเดินสํารวจออก
โฉนดที่ ดิ น  บ า งแห ง มี
ภูมิอากาศไม อํานวยตอ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เชน ภาคใตมี
ฝนตกชุกเกือบทั้ งป  น้ํ า
ทวมขัง ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางทั่วถึง
ทุกพื้นที่ 
- ปญหาพื้นที่ ดําเนินการ
กระจัดการจายไมเปนกลุม 
ไมเปนหนากระดาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีการแกไขปญหาเร่ืองพื้นที่
ดําเนินการไดนําขอมูลเขตที่ดิน
ของรัฐและเขตรูปแปลงของ
เอกชน มาดํ า เนิ นการลงใน
โปรแกรม ARC VIEW เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการจัดทําแผนพื้นที่
เดินสํารวจและจัดสายสํารวจของ
ศูนยอํานวยการเดินสํารวจฯ ให
ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด หาก
สามารถดําเนินการแลวเสร็จก็จะ
สามารถนํามาใชเปนขอมูล ทั้งใน
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การวางแผนงานเดินสํารวจฯ ของ
แตละจังหวัดไดชัดเจน อีกทั้ ง 
ส า ม า รถ นํ า ข อ มู ล พื้ น ที่ ม า
วิเคราะหปญหาเพื่อปองกันการ
เดินสํารวจฯ ผิดพลาดเขาไปใน
พื้นที่สงวนหวงหาม เชน เขตปา
สงวนแหงชาติ เขตปาไมถาวร 
เปนการบริหารขอมูลพื้นที่อยาง
เปนระบบ วิธีการนี้จะประสบ
ความสําเร็จไดจําเปนตองไดรับ
ขอมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและ
ขอมูลรูปแปลงของเอกชน (โฉนด
ที่ดิน ส.ส.3ก.) จากโครงการศูนย
ขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ 
กรมที่ดินมาใชในการจัดทําขอมูล
พื้นที่เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมี
มาตรฐาน และในอนาคตสามารถ
นํามาเปนฐานขอมูลใหกับกรม
ที่ดินไดตอไป 

กระทรวงกลาโหม 
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) 
ดําเนินการดังนี้ 
- สามารถนําบุคคลที่ทําผิดกฏหมายเขาสูขบวนการพิสูจนสิทธิ์โดยการผาน กบร.ฯ และ

 
 
 
- การบุกรุกพื้นที่ของราษฎร 

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขบวนการทางศาล 
-  ติดตามผลการดําเนินการตั้งแตเร่ิมภารกิจจนจบภารกิจ 
 - ผลของการพิสูจนสิทธิ์โดยขบวนการทางศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เกิดขอพิพาทตามแนว
เขตที่ดิน 
 - การอางกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 - ขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัย
และขาดบุ คคลากรที่ มี
ค ว า ม รู ค ว า มส าม า ร ถ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
ใช เคร่ืองมือในการรังวัด
สอบเขตให ไดแนวเขตที่
ชัดเจน 
 - กําลังพลของ ทบ. ยังขาด
ความรูความสามารถดาน
กฎหมายที่ดิน 
 - งบประมาณที่ ทบ. นําไป
มัดจําไวที่ดินจังหวัดหรือ
ที่ดินสาขา แต จนท. ที่ดิน
แจงวาไมมี จนท.เพียงพอใน
การรังวัดสอบเขตจึงทําให
เกิดความลาชาในการออก 
นสล. 
 - ประชากรเพิ่มมากยิ่งข้ึน
แตพื้นที่ เท าเดิม จึ งเปน
สาเหตุใหมีการบุกรุก 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
กองทัพบก 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สามารถนําบุคคลที่ทําผิดกฎหมายเขาสูขบวนการพิสูจนสิทธิ์โดยการผาน กบร.ฯ และ
ขบวนการทางศาล 
- ติดตามผลการดําเนินการตั้งแตเร่ิมภารกิจจนจบภารกิจ 
- ผลของการพิสูจนสิทธิ์โดยขบวนการทางศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่มากยิ่งข้ึน 
 
 
- การบุกรุกพื้นที่ของราษฎร 
- เกิดขอพิพาทตามแนวเขต
ที่ดิน 
- การอางกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
- ขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัย
และขาดบุ คคลากรที่ มี
ค ว า ม รู ค ว า มส าม า ร ถ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
ใช เคร่ืองมือในการรังวัด
สอบเขตให ไดแนวเขตที่
ชัดเจน 
- กําลังพลของ ทบ. ยังขาด
ความรูความสามารถดาน
กฎหมายที่ดิน 
- งบประมาณที่ ทบ. นําไป
มัดจําไวที่ดินจังหวัดหรือ
ที่ดินสาขา แตเจาหนาที่
ที่ดินแจงวาไมมีเจาหนาที่
เพียงพอในการรังวัดสอบ
เขตจึงทําใหเกิดความลาชา

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
กองทัพอากาศ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- ประชาชนโดยรอบพื้นที่มีความเขาใจในความจําเปนการใชที่ดินและรูขอบเขตที่ดินของ 
ทอ. 

ในการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  
- ประชากรเพิ่มมากยิ่งข้ึน
แตพื้นที่ เท าเดิม จึ งเปน
สาเหตุใหมีการบุกรุกพื้นที่
มากยิ่งข้ึน 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (กค.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- กระทรวงการคลังดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 400 (One Map) ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. รวบรวมและจัดทําขอมูลแนวเขตที่ราชพัสดุในรูปแบบดิจิทัลไฟล 
(Shape File) รวม 77 จังหวัดทั่วประเทศ จัดสงใหคณะอนุกรรมการขอมูล
โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1-4000 
 2. ตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูลแนวเขตที่ราชพัสดุกับแนวเขตอ่ืนๆ ของ
หนวยงานรัฐ 
 3. ที่ดินราชพัสดุมีจํานวน 12.5 ลานไร : ผลการปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุ  
มีเนื้อที่ รวม ๘,891,021.12 ไร  ยังคงเหลือเนื้อที่ของทะเบียนประเภท
สาธารณประโยชน ที่ยังไมไดจัดทํารูปแปลง ซึ่งไดมีหนงัสือแจงใหสํานักงานธนารักษ

 
 
 

- 

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พื้นที่และสํานักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานครจัดทํารูปแปลงแลว  
 4. กําหนดแนวทางหนึ่งพื้นที่หนึ่งหนวยงานรับผิดชอบในสวนของที่ราช
พัสดุ ดังนี้ 
 4.1 ที่ราชพัสดุที่มีหนวยงานเปนผูใชประโยชนเพื่อการสาธารณูปโภค  
หรือเพื่อการปองกันประเทศในบริเวณที่มีการกําหนดใหเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา ใหเปนพื้นที่บริหารจัดการรวมกัน  
 4.2 ที่ราชพัสดุที่มีหนวยงานราชการของรัฐเขาไปใชประโยชนเปนที่ตั้ง
หนวยงานราชการหรือบริเวณที่ไดนํามาพัฒนาจัดหาประโยชนแลวในที่ดินของรัฐ
ประเภทอ่ืน ใหเปนที่ราชพัสดุ 
 4.3 ที่ราชพัสดุบริเวณที่เปนสาธารณประโยชนใหเปนสาธารณประโยชน 

๓.๑.๒ พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ดิน
แบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
ลดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและ 
ใหมีการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรม 
เชน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่ดิน การ
จัดตั้ งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาใหมี
คณะกรรมการระดับชาติในการจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินเพื่อดูแลความเปนธรรมแก
ประชาชนจากการใชประโยชนและจัดการ
ที่ดิน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ.) กษ (พด./
สปก.) มท (ทด.) กห กค นร อพช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) มีการดําเนินการดังนี้ 
 - การนํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมาเปนกรอบในการ
ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘ (๑) เพื่อ
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการกํากับ ควบคุม การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 
 - มีการจัดทํา ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

 
 
 
- ขอมูลไมเปนระบบ 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- ความไมมีเอกภาพของ
นโยบายที่ ดิ น  อันเนื่ อง 
มาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- การบริหารจัดการขาด

 
 
 
- เพื่ อใหการดํา เนินงานเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
ความตอเนื่องของนโยบายใน
การดําเนินงานและการสนับสนุน
งบประมาณอยางเพียงพอ 
- เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการที่ดิน สามารถ
ขยายผลและนําไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม จึงควร 
มีปจจัยสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ของประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินไดอยางสูงสุด สมดุล เปนธรรมและยั่งยืน 
  

การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนอยางแทจริง 
- ฐานขอมูลที่ดินกระจัด
ก ระ จ า ย ไ ม เ ป น ร ะบ บ 
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึง 
ขอมูลไมเปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการประสาน
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันในดานนโยบาย
ที่ดินอยางแทจริง 

เชน การมีนโยบายที่ชัดเจน 
เปน ไป ในแนวทาง เดี ยว กัน     
ก า ร ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณอยางตอเนื่องและ
เพียงพอ  รวมถึงการเขามา 
มีส วนร วมจากทุ กภาคส วน 
ที่เก่ียวของอยางแทจริง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
-  ส.ป.ก.จัดพื้นที่เขาสูคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  
- รัฐบาลมี คําสั่ ง 36/2559 ในมาตรา 44 ในการยึดคืนพื้นที่ ผิดกฎหมาย 
ทั่วประเทศใหแกผูไรที่ดินทํากิน ทั้งสิ้น 310,167 ไร 

การติดตอประสานงานใน
ระดับปฏิบัติงานยังสื่อสาร
ไมชัดเจนทําให เกิดความ
ผิ ดพลาดในการจั ด เก็บ
ขอมูล และไมมีหนวยงาน 
ที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
จัดทําแผน/โครงการและ
แผนติดตามประเมินผล 
 
 
- ส.ป.ก. ปรับแผนและ
เรงรัดการดําเนินงาน 
- ส.ป.ก.ปรับเปลี่ยนแนว

 1) ควรทําการอบรม Coaching 
เจาหนาที่ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐและ
เกษตรกร 
 2) บูรณาการงานระดับกระทรวง
เพื่อพัฒนาใหมีกลไกการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ ดิ น ใ น รู ป แ บ บ
คณะกรรมการระดับชาต ิ
 

 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ส.ป.ก. ปรับโครงสรางคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรไดรับการจัดที่ดิน โดยใหมี 
ผูแทน อปท. เปนอนุกรรมการ 
 
กรมที่ดิน (ทด.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- รางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ... มี 2 ฉบับ คือ รางของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ ราง
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ ขณะนี้ไมมีเร่ืองอยูระหวางการดําเนินการกรมที่ดิน 

ทางการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- อยู ในความรับผิ ดชอบของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (กค.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยกรมธนารักษ พิจารณาใหความเห็นรางพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ...)(พ.ศ....) 
เพื่อใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินดําเนินการตามภารกิจหลักใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคจนกวาจะมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอ่ืนที่มี
วัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกับธนาคารที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. โครงการรัฐเอ้ือราษฎร โดยกรมธนารักษ ดําเนินการนําที่ราชพัสดุที่สวนราชการ
ครอบครองทําประโยชนและที่ดินราชพัสดุที่เปนที่วางเหลือจากการใชประโยชนในทาง
ราชการมาจัดใหราษฎรเชาเพื่ออยูอาศัย และเพื่อประกอบการเกษตร ดังนี้  

                                                     หนวย : ราย 
ปงบ 

ประมาณ 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

2555 3,000 7,871 262.37 
2556 3,000 5,798 192.97 
2557 4,400 5,692 129.36 
2558 3,000 5,609 186.97 

 
3. เสนอรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.... เพื่อชวยกระตุนใหมีการ
ใชประโยชนในที่ดินอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนชวยลดปญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็ง
กําไร และมีการกระจายการถือครองที่ดินมากข้ึน 
4 กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นดวยกับรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)(ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อใหสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดินดําเนินการตามภารกิจหลักใหเปนไปตามวัตถุประสงคในลักษณะทํานอง
เดียวกับธนาคารที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0303/4311 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระทรวงกลาโหม 
กองทัพอากาศ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใชในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3.1.3 เรงสํารวจและจัดทําแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐใหชัดเจนครอบคลุมและเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปญหาความขัดแยง
ที่ดินระหวางรัฐกับเอกชน และใหมีแผนที่ที่มี
มาตรฐานเดียวกันในหนวยงานที่เก่ียวของ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กษ (พด./สปก.) มท 
(ทด.) กห 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ดําเนินการดังนี้ 
- การใชระบบ ALRO Land เพื่อใชในการสํารวจที่ดินในเขต ส.ป.ก. 

- ฐานขอมูลการใชเคร่ืองมือ
จั ดทํ าแนว เขตมี หลาย
มาตรฐาน ไม เปนหนวย
เดียวกัน 
- การบู รณาการข อมู ล
ร ะหว า ง หน ว ย ง านยั ง 
ไมสามารถประสานงานได 
 
 
 
- ระบบ One Map ยังไมได
ใชระบบอยางเปนทางการ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมให
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รัฐบาลควรผลักดันใหเปนระบบ 
One Map เพื่อใชระบบนี้ไดทุก
หนวยงาน 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดิน (ทด.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- การนําเขาขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินระบบดิจิทัล และตรวจสอบขอมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดินของรัฐใหถูกตอง ตรงตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่
รูปแปลงในที่ดินของรัฐ (กมร.) กําหนด โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดําเนินการได 102,๕๘๕ แปลง 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดําเนินการได ๕๒,๖๗๐ แปลง 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดําเนินการได ๓๑,๔๖๕ แปลง  
     ในปงบประมาณ พ.ศ.255๘ ดําเนินการได ๓๑,๖๐๗ แปลง 

 
 
 
- ขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐที่ ได รับมอบจาก
หนวยงานที่ดูแลที่ดินของ
รัฐเปนข อมูลที่ ไมมี การ
รั บ ร อ ง แ น ว เ ข ต จ า ก
หนวยงานผูรับผิดชอบจึงไม
สามารถนําขอมูลดังกลาว

 
 
 
- เรงรัดใหหนวยงานนําสงขอมูล 
ที่ มี การ รั บรองแนวเขตจาก
หน วยงานผู รั บผิ ดชอบก อน 
สงมอบใหกรมที่ดิน 
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     ในปงบประมาณ พ.ศ.255๙ ดําเนินการได ๓1,618 แปลง 
     ผลการดําเนินงานไดทั้งสิ้น 249,945 แปลง จากเปาหมาย 240,000 แปลง 
คิดเปนรอยละ 104.14 

ไปใชอางอิงทางกฎหมายได 

กระทรวงกลาโหม 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- รอผลการการดําเนินงานของรัฐบาล Onemap ๑ : ๔๐๐๐ 
 
กองทัพอากาศ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทําแผนที่แนวเขตฐานดานความมั่นคง ของ ทอ. สงให ผท.ทหาร แลวเมื่อ 15 พ.ค. 57 

 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
-รอผลการการดําเนินงานของ
รัฐบาล Onemap ๑ : ๔๐๐๐ 
 
 

- 

3.1.4 จัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดิน            
ที่ เชื่อมโยงและบูรณาการกับขอมูลดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
ฐานขอมูลกลางในการจัดการการใชประโยชน
ที่ดิน และใชในการกําหนดนโยบายและ
แผนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปน
ธรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ : มท (ทด.) กษ (พด./
สปก.) ทส (สผ.) พม กค 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดิน (ทด.) 
ดําเนินการดังนี้ 
- โครงการศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ (ระยะที่ ๑) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. แผนงานจัดทําแผนที่ฐาน 
 - เปาหมาย ปงบประมาณ 2557 29,000 ระวาง (เดิม) ปรับเปาหมายใหม 
38,000 ระวาง 
 - ผลการดําเนินงาน 38,000 ระวาง (ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย) 
 - เพิ่มเปาหมาย อีก 20,000 ระวาง 
 - ผลการดําเนินงาน 22,578 ระวาง 
 - ผลการดําเนินงานไดทั้งสิ้น 60,578 ระวาง จากเปาหมาย 58,000 ระวาง 
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คิดเปนรอยละ 104.44 (ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย) 
     2. แผนงานงานยายรูปแปลงจากระบบศูนยกําเนิดเปนระบบ ยู ที เอ็ม 
 - เปาหมาย ปงบประมาณ 2557 167,777 แปลง ผลการดําเนินงานได
ทั้งสิ้น 168,042 แปลง จากเปาหมาย 167,777 แปลง คิดเปนรอยละ 100.16 
(ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย) 
     3. แผนงานปรับปรุงฐานขอมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศดําเนินการได 
41.74% (จากเปาหมาย 276,993 แปลง) 
 - เปาหมาย ปงบประมาณ 2557 276,993 แปลง (เดิม) ปรับเปาหมายใหม
เปน 395,704 แปลง 
 - ผลการดําเนินงานไดทั้งสิ้น 399,703 แปลง จากเปาหมาย 395,704 
แปลง คิดเปนรอยละ 101.01 (ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย) 
     4. แผนงานตรวจสอบและนําเขาขอมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดินของรัฐในความ
รับผิดชอบของกรมที่ดิน  
 - เปาหมาย ปงบประมาณ 2557 9,400 แปลง (เดิม) ปรับเปาหมายใหม 
12,400 แปลง เพิ่มเปาหมาย อีก 255 แปลง 
 - ผลการดําเนินงาน 261 แปลง (ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย) 
 - รวมผลการดําเนินงานทั้งสิ้น 14,227 แปลง จากเปาหมาย 12,655 คิด
เปนรอยละ 112.42 (ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย) 
 - แผนงานตรวจสอบและนําเขาขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในความ
รับผิดชอบของกรมที่ดิน มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดําเนินการได 3,241 แปลง 
(เปาหมาย 2,655 แปลง)  
  2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการได 6,206 แปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมทราบตําแนงที่ชัดเจน 
ทําใหไมสามารถลงระวางได 
- ไมมีระวางใชในราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รังวัดสอบเขตใหไดคาพิกัด
สําหรับลงระวาง 
- สรางระวางสงใหสํานักงานที่ดิน 
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(เปาหมาย 6,000 แปลง)  
  ดําเนินการไดทั้งสิ้น 9,447 แปลง จากเปาหมาย 8,655 แปลง คิด
เปนรอยละ 109.15 
 - มีฐานขอมูลการถือครองที่ดินที่รวบรวมขอมูลจากสํานักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/สวนแยก/อําเภอ ทั่วประเทศกวา 830 สํานักงาน (มีการยุบและรวมสํานักงาน
ที่ดินในป 2559) 
 

 
 
 
- มีเพียง 73 สํานักงานที่
สามารถทํ างานและส ง
ขอมูลแบบ Online เขาสู
สวนกลาง สํานักงานที่ดินที่
เหลือทํางานแบบ Stand 
alone 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
- ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     จัดทําฐานขอมูลการเขาทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกรที่ ส.ป.ก. จัดใหเพื่อ
เชื่อมโยงและบูรณาการกับขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และใชเปน
ฐานขอมูลกลางในการจัดการการใชประโยชนที่ดิน และใชในการกําหนดนโยบายและ
แผนกระจายการคือครองที่ดินอยางเปนธรรม โดยออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหดังนี้ 
     1. ในป พ.ศ. 2555 จํานวน 34.64 ลานไร เกษตรกร 2.57 ลานราย 
     2. ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 35.04 ลานไร เกษตรกร 2.64 ลานราย 

- ขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อใชในการเชื่อมโยง
ขอมูลดานเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมไมเพียงพอตอ
การนําไปวิเคราะห 
 
 
 

- 

- จั ดทํ า ระบบเช็ ค  List เพื่ อ
ตรวจสอบประเภทฐานขอมูลและ
หนวยงานที่ รับผิดชอบใหมีการ
จัดทําฐานขอมูล 
 
 
 
 

- 



ผ๓-44 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     3. ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 35.๓๐ ลานไร เกษตรกร 2.6๙ ลานราย 
     ๔. ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓๕.๕๐ ลานไร เกษตรกร ๒.๗๔ ลานราย 
     การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหแกเกษตรกร จํานวน 35.59 ลานไร 

  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการดังนี้ 
- สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ไดดําเนินการ ดังนี้  
 - จัดทํา ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ซึ่ งจะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินไดอย างสูงสุด สมดุล เปนธรรม 
และยั่งยืน 
 - การนํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมาเปนกรอบในการ
ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘ (๑) เพื่อ
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการกํากับ ควบคุม การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

 
 
 
 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- ขอมูลไมเปนระบบ      
- ความไมมี เอกภาพของ
นโยบายที่ดิน อันเนื่อง มา
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 
- มีหนวยงานที่ เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- การบริหารจัดการขาดการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
อยางแทจริง 
- ข อ มู ล ที่ ดิ น ก ร ะ จั ด
กระ จ า ย ไ ม เ ป น ร ะบบ 
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึง 

 
 
 
 
- เพื่ อใหการดํา เนินงานเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
ความตอเนื่องของนโยบายใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณอย า ง
เพียงพอ 
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ขอมูลไมเปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการประสาน
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันในดานนโยบายที่ดิน
อยางแทจริง 
 

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (กค.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- กระทรวงการคลังดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้  
 

หนวย : ลานแปลง 
ปงบ 

ประมาณ 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

2555 4.546 4.580 100.75 
2556 5.127 5.287 103.12 
2557 10.042 11.11 110.64 
2558 30 32.098 106.99 

 
- ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการได 5.2 ลานแปลง คิดเปนรอยละ 140.54 ของ
เปาหมาย จํานวน 3.7 ลานแปลง 
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3.1.5 พัฒนาและจัดทําโครงขายระบบ
ฐานขอมูลการถือครองที่ดินเพื่อใหหนวยงาน
ตางๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได และนําไปสู
การใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพสงูสุด 
หนวยงานรับผิดชอบ : มท (ทด.) กห กษ 
(พด./สปก.) ทส (สผ.) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดิน (ทด.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. การดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในระยะที่ 1 ดําเนินการ
แลวเสร็จและไดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการมีสํานักงานที่ดินจํานวน 73 
สํานักงาน ที่สามารถดําเนินงานตามโครวการฯ ได ฐานขอมูลการถือครองที่ดิน
ประกอบดวย ขอมูลทะเบียนที่ดินขอมูลรูปแปลงที่ดิน ขอมูลภาพลักษณเอกสารสิทธิ
และขอมูลภาพลักษณสารบบ (เฉพาะสํานักงานที่ดิน 33 แหง) 
 คณะที่ปรึกษาไดประเมินผลความสําเร็จของโครงการแลวเสร็จ และไดให
ขอเสนอแนะในการขยายโครงการในระยะตอไป 
     2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ป (ในป 2560 - 2562) จํานวนเงิน 
2,805,013 ลานบาท 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ 2 อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
รางขอบเขตงาน (TOR)  
     3. โครงการศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติระยะที่ ๑ ดําเนินการนําเขา
ขอมูลภาพลักษณเอกสารสิทธิที่ดิน และขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินใหเปนระบบดิจิทัล 
ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในสํานักงานที่ดินภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 32 จังหวัด 232 แหง ในป 2558 
     4. โครงการศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติระยะที่ ๒ ดําเนินการนําเขา
ขอมูลภาพลักษณเอกสารสิทธิที่ดิน และขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินใหเปนระบบดิจิทัล 
ในสํานักงานที่ดิน จํานวน 32 จังหวัด 308 แหง ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับนําเขา
ขอมูลงวดสุดทายและอุปกรณคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน เนื่องจากปริมาณขอมูล 
 

 
 
 
- ก า ร ที่ รั ฐ บ า ล อ นุ มั ติ
ง บป ระม าณให ไ ม เ ต็ ม
จํ านวนตามที่ โครงการ
กําหนดไวโดยแบงยอยเปน
โครงการระยะที่ 1 และให
กรมที่ดินเสนอของบประมาณ
ในสวนที่เหลือเพื่อขยายงาน
ให เต็มโครงการในระยะ
ต อไป ทํ าให โครงการฯ 
สามารถสงผลงานไดเพียง
สวนหนึ่งเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- กรมที่ ดิ นจะต อง ได รั บ งบ 
ประมาณสนั บสนุ น เพิ่ ม เติ ม
สําหรับการสแกนเอกสารสิทธิ 
สารบบ 
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มีจํานวนมาก และเปนขอมูลที่มีความสําคัญทุกสวนราชการตองการขอมูลจากกรมที่ดิน 
กรมที่ดินจึงตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบ ตรวจรับใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 
กระทรวงกลาโหม 
กองทัพอากาศ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานกิจการอสังหาริมทรัพยของ ทอ. (GIS) ใชเปน
ขอมูลใหหนวยภายในกองทัพอากาศใชประโยชนในดานตางๆ  

 
 
 
- 

 
 
 

- 

กระทรวงเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.)  
ดําเนินการดังนี้ 
- จัดทําฐานขอมูลการเขาทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกรที่ ส.ป.ก. จัดใหเพื่อให
หนวยงานตางๆสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดและนําไปสูการใชประโยชนจากระบบ
ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยออกเอกสาร ส.ป.ก.  4-01 ใหดังนี้ 
     1. ในป พ.ศ. 2555 จํานวน 34.64 ลานไร เกษตรกร 2.57 ลานราย 
     2. ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 35.04 ลานไร เกษตรกร 2.64 ลานราย 
     3. ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 35.๓๐ ลานไร เกษตรกร 2.6๙ ลานราย 
     ๔. ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓๕.๕๐ ลานไร เกษตรกร ๒.๗๔ ลานราย 
    การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหแกเกษตรกร จํานวน 35.59 ลานไร 

 
 
- ข า ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ฐานขอมูลจากหนวยงาน 
ที่ดําเนินการรวมกัน 

 

 
 
- ให มี หน วย ง านกลางด าน
ฐานข อมู ลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของรัฐเพื่ อจัดเก็บ
ขอมูลและเรียกใชได 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 - จัดทํา ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ซึ่ งจะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินไดอย างสูงสุด สมดุล เปนธรรม 
และยั่งยืน 
 - การนํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมาเปนกรอบในการ
ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘ (๑) เพื่อ
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการกํากับ ควบคุม การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

 
 
 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดนิหลายหนวยงาน 
- ขอมูลไมเปนระบบ 
- ความไมมีเอกภาพของ
นโยบายที่ ดิ น  อันเนื่ อง 
มาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- การบริหารจัดการขาด
การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนอยางแทจริง 
- ข อ มู ล ที่ ดิ น ก ร ะ จั ด
ก ระ จ า ย ไ ม เ ป น ร ะบ บ 
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึง 
ขอมูลไมเปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการประสาน
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันในดานนโยบาย
ที่ดินอยางแทจริง 

 
 
 
- เพื่ อใหการดํา เนินงานเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
ความตอเนื่องของนโยบายใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณอย า ง
เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3.1.6 พัฒนากลไกหรือชองทางที่ประชาชน
สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลการถือครอง
ที่ดินไดสะดวกและงาย เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบสถานภาพที่ดินที่ถือครองอยูได 
หนวยงานรับผิดชอบ : มท (ทด.) กห กษ 
(พด./สปก.) ทส  (สผ.) พม 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดิน (ทด.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     ๑.พัฒนาระบบการคนหาตําแหนงที่ดินทางอินเตอรเน็ตผานเว็ปไซตกรมที่ดิน 
http://dolwms.dol.go.th/tvweb/. ตามระบบใหมแลวเสร็จซึ่งใหบริการประชาชนอยู
ในขณะนี้ 
     ๒.ปจจุบันไดนําเขาขอมูลรูปแปลงที่ดินจากโครงการศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่
แหงชาติ ระยะที่ ๑ แลวเสร็จ ทําใหมีขอมูลรูปแปลงที่ดินใหบริการจํานวน ๒๔        
ลานแปลง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจในกรุงเทพ ปริมณฑล จังหวัดใหญๆ 
 ในภาคกลางบางสวน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวมทั้งสิ้น ๕๔ จังหวัด 
     ๓.ปจจุบันกรมที่ดินรวมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดพัฒนา Application 
บนอุปกรณมือถือสําหรับการคนหาตําแหนงที่ ดินแลวเสร็จ ชื่ อ LandsMaps  
ซึ่งประชาชนสามารถ download ไดที่ playstore และ Appstore 
 

 
 
 
- ขอมูลรูปแปลงที่ดินยังมี
ไมครบทั่ วประเทศ (ขาด
ขอมูลในภาคใต ภาคกลาง 
( บ า ง ส ว น )  แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออก) ซึ่ งขณะนี้อยู
ระหว างการดํ าเนินการ
จัดทําขอมูลรูปแปลงที่ดิน 
ตามโครงการศูนยขอมูล
ที่ดินและแผนที่แหงชาติ 
ระยะที่  ๒ (ป  ๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙) ใน 43 จั งหวัด 
198 สํ านั กงาน 184 
อําเภอ ซึ่งขอมูลที่ตรวจรับ
จะทยอยข้ึนระบบฯ ถ า
ตรวจรับครบถวนทั้งหมดจะ
มีข อมูล รูปแปลงที่ ดินที่
ใหบริการได จํานวน 33 
ลานแปลง 
 

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) 
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ดําเนินการ ดังนี้ 
     จัดทําฐานขอมูลการเขาทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกรที่ ส.ป.ก. จัดให เพื่อเปน
การพัฒนากลไกหรือชองทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลการถือครอง
ที่ดินไดสะดวกและงาย เพื่อใหสามารถตรวจสอบสถานภาพที่ดินที่ถือครองอยูได 
โดยออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหดังนี้ 
     1. ในป พ.ศ. 2555 จํานวน 34.64 ลานไร เกษตรกร 2.57 ลานราย 
     2. ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 35.04 ลานไร เกษตรกร 2.64 ลานราย 
     3. ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 35.๓๐ ลานไร เกษตรกร 2.6๙ ลานราย 
     ๔. ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓๕.๕๐ ลานไร เกษตรกร ๒.๗๔ ลานราย 
     การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหแกเกษตรกร จํานวน 35.59 ลานไร 

ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
หน ว ย ง านหลั ก ในกา ร
พัฒนาชองทางให เขาถึง 
ไดงาย 
 
 

- 

จั ดทํ า แผนงานภายใต แผน
ยุทธศาสตร เพื่ อพัฒนากลไก 
การเขาถึงขอมูลใหสะดวกและ
งายตอการตรวจสอบ 
 
 

- 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน  
 - จัดทํา ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ซึ่ งจะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินไดอย างสูงสุด สมดุล เปนธรรม 

 
 
 
 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดนิหลายหนวยงาน 
- ขอมูลไมเปนระบบ 
- ความไมมีเอกภาพของ

 
 
 
 
- เพื่ อใหการดํา เนินงานเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
ความตอเนื่องของนโยบายใน
การดําเนินงานและการสนับสนุน
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และยั่งยืน 
 - การนํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมาเปนกรอบในการ
ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘ (๑)  
เพื่อนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการกํากับ ควบคุม  
การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาต ิ

นโยบายที่ดิน อันเนื่องมาจาก
กา ร เปลี่ ย น แปล งท า ง
การเมือง 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- การบริหารจัดการขาด
การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนอยางแทจริง 
- ข อ มู ล ที่ ดิ น ก ร ะ จั ด
ก ระ จ า ย ไ ม เ ป น ร ะบ บ 
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึง 
ขอมูลไมเปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการประสาน
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันในดานนโยบาย
ที่ดินอยางแทจริง 

งบประมาณอยางเพียงพอ 
 
 

3.1.7 เรงรัดการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการที่ดินที่บังคับ
ใชอยูในปจจุบัน และตรากฎหมายข้ึนใหมให
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อ
นํ า ไ ป สู ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมและยั่งยืน โดย 
กฎหมายที่ควรแกไขเพิ่มเติม ไดแก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน  
 - จัดทํา ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ

 
 
 
 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดนิหลายหนวยงาน 
- ขอมูลไมเปนระบบ 

 
 
 
 
- เพื่ อใหการดํา เนินงานเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
ความตอเนื่องของนโยบายใน



ผ๓-52 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
     - พระราชบัญญัติ การเช าที่ ดินเพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
     - พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
     - พระราชบัญญัติการผั งเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘  
กฎหมายที่ควรตราข้ึนใหม ไดแก 
     - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. .... 
     - พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ.) กษ (สปก.) 
มท (ปค./ยผ.) 

ประเทศ ซึ่ งจะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินไดอย างสูงสุด สมดุล เปนธรรม 
และยั่งยืน 
 - การนํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมาเปนกรอบในการ
ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘ (๑) เพื่อ
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการกํากับ ควบคุม การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

- ความไมมีเอกภาพของ
นโยบายที่ดิน อันเนื่องมาจาก
กา ร เปลี่ ยนแปลงท า ง
การเมือง 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- การบริหารจัดการขาด
การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนอยางแทจริง 
- ขอมูลที่ดินกระจัดกระจาย
ไมเปนระบบ มาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึง ขอมูลไม
เปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการประสาน
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันในดานนโยบาย
ที่ดินอยางแทจริง 

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณอย า ง
เพียงพอ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. การปรับปรุง แกไข พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินฯ ปรับปรุงหลักเกณฑเพื่อ 
ลดข้ันตอน และระยะเวลาในการซ้ือที่ดินเอกชน เพื่อนํามาจัดใหเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
ผูยากไรไมมีที่ดินเปนของตนเองไว กับ  ส.ป.ก. อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
- การดําเนินงานเพื่อเสนอ 
ขอแกไขพระราชบัญญัติฯ 
เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า  แ ล ะ 

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ใหความเห็นชอบ     
    2. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑและกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความ
สะดวกการบริการประชาชน โดยหลักเกณฑและวิธีการที่ลดข้ันตอนในการจัดซื้อที่ดิน
เอกชนสําหรับจัดใหเกษตรกร เชาหรือเชาซื้อตามกระบวนการปฏิรูปที่ดิน 

ไมตอเนื่อง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย 
กระบวนการจัดซื้อซับซอน
จากกรณีราคาที่ดินในราคา
ประเมิน กับราคาตลาด
ตางกันมาก 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 ทั้งฉบับ โดยมีสาระสําคัญที่จะแกไข ดังนี้ 
(1) ปรับปรุงระบบผังเมือง โดยแบงผังเมืองออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
     - ผังนโยบาย 3 ประเภท คือ ผังประเทศ ผังภาคและผังจังหวัด 
     - ผังปฏิบัติ 2 ประเภท คือ ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
(2) กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมือง 3 ระดับ 
     - คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธานทําหนาที่
กําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบผังประเทศและผังภาค 
     - คณะกรรมการผังเมืองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานผังเมือง 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 เฉพาะบางประเด็น โดยไดแกไขเปนพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2558) ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 มีสาระคัญ ที่แกไข ดังนี้ 

 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองไดอยางตอเนื่องไมหมดอายุ 
     - ไมกําหนดอายุการใชบังคับ (เดิมกําหนดไมเกิน 5 ป ขยายอายุได 2 คร้ัง ๆ ละ  
ไมเกิน 1 ป) 
     - ใชระบบประเมินผลแทน โดยจัดทํารายงานประเมินผลผังตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการผังเมืองกําหนดแตไมเกิน 5 ป 
2. กําหนดรายละเอียดขอกําหนดใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     - ประเภทและขนาดกิจการ/ประเภท ขนาด ความสูง และลักษณะอาคาร 
     - F.A.R B.C.R O.S.R 
     - ระยะถอยรน 
3. ปรับปรุงระยะเวลาการปดประกาศจาก 90 วัน เปน 30 วัน 
กรณีแกไขผังเมืองรวมระหวางที่ผังใชบังคับ ตามมาตรา 26/1 หรือการแกไขเฉพาะ
บริเวณหรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดใหเหมาะสม 
4. ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการผังเมือง 
     - เพิ่มกรรมการ : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขาธิการ BOI 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนสถาบันองคกรอิสระ 
     - เพิ่มระยะเวลาดํารงตําแหนง 3 ป ติดตอกันไมเกิน 2 วาระ 

ระยะปานกลาง   
3.1.8 พัฒนากลไก ชองทาง และรูปแบบ 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและภาคี
เครือขายที่เก่ียวของในการติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการที่ดิน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ.) กษ (พด./
สปก.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน  
     - การนํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมาเปนกรอบในการดําเนินการ
จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ตาม

 
 
 
 
- ความไมมีเอกภาพของ
นโยบายที่ดินอันเนื่องมาจาก

 
 
 
 
- เพื่ อใหการดํา เนินงานเกิด
ประโยชนอยางแทจริง ควรมี
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘ (๑) เพื่อนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ กําหนดแนวทางการกํากับ ควบคุม การดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 
      - มีการจัดทํา ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินไดอยางสูงสุด สมดุล เปนธรรมและยั่งยืน 
 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- การบริหารจัดการขาด
การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนอยางแทจริง 
- ขอมูลที่ดินกระจัดกระจาย
ไมเปนระบบ มาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึง ขอมูลไม
เปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการประสาน
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันในดานนโยบาย
ที่ดินอยางแทจริง 
- มีหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานที่ดินหลายหนวยงาน 
- ขอมูลไมเปนระบบ  

ความตอเนื่องของนโยบายใน
การดําเนินงานและการสนับสนุน
งบประมาณอย า ง เพี ย งพอ 
รวมถึง การเขามามีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนที่ เ ก่ียวของอยาง
แทจริง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 

 
 
- ผูมีสวนไดสวนเสียไมได
รับทราบถึงฐานขอมูลไมมี
ระบบติดตามตรวจสอบการ
บริหารจัดการที่ดิน 

 
 
- ประชาสัมพันธและสงเสริมให 
ผูมีสวนไดและสวนเสียทราบถึง
ขอมูลขาวสารดานการบริหาร
จัดการที่ดิน 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
   เกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและสรางมูลคาที่ดิน 
 1. พัฒนาเกษตรกร 
 2. สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
 3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 4. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน 
 5. โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

๓.๑.๙ สนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนที่ทํามือที่แสดงพื้นที่ 
การ ถือครองที่ ดิ น ของชุ มชนร วม กับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวมปองกันและ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กษ (พด./สปก.) มท 
(สถ./อปท.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ดําเนินการ ดังนี้ 
    เกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและสรางมูลคาที่ดิน 
 1. พัฒนาเกษตรกร 
 2. สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
 3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 4. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน 
 5. โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- ชุมชนยังไมมีองคความรู
ดานการใชแผนที่ 
 
 

 
- 

 
 
- ควรจัดทําแผนงานโครงการ
จัดทํางานวิจัยเพื่อใชเปนแนวทาง 
ในการใหความรูดานการจัดทํา
แผนที่แกชุมชน 

 
- 



ผ๓-57 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- ไมมีการดําเนินการ จัดทําแผนที่ทํามือที่แสดงพื้นที่การถือครองที่ดินของชุมชนรวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวมปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร 
- ทําใหผูนําชุมชนรูจักขอบเขตที่ดินสาธารณะของชุมชน และไดรวมกันกันปลูกตนไมใช
เปนแนวสายขอบของที่ดินเพื่อปองกันการบุกรุกของเจาของที่ดินขางเคียง 
 
เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 
- ไมมีการรายงานขอมูล 
 
 
 

 
 

 
- ผู นํ า ชุ ม ช น ไ ม ใ ห
ความสําคัญเนื่องจากเกรง
วาประชาชนจะไดรับความ
เดือดรอน  
- ไ ม ส า มา รถบั ง คั บ ใ ช
กฎหมายอยางจริงจังได 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนใหความสนใจ
นอย 
 
 
- ยังขาดความพรอมดาน
บุคลากรในการดําเนินงาน 
 
 

 
 
 
- เ ห็ น ค ว ร ใ ห อํ า เ ภ อ ตั้ ง
คณะทํางานในการจัดทําแผนที่
ทํามือที่แสดงพื้นที่การถือครอง
ที่ ดิ น ข อ ง ชุ ม ช น ร ว ม กั บ
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวม
ปองกันและแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 
- เห็นควรจัดประชาคมในพื้นที่มี
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อ
รวมพิจารณาระหวางประชาชนผู
ที่ไดรับผลกระทบ 
 
 
- ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนมีสวนรวม 
 
 

- 
 
 



ผ๓-58 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา 
- จัดทําผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ ภายใตพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และเพิ่มเติม เนื่องจากผังเมืองหาดใหญ (กฎกระทรวงฉบับที่ 452 พ.ศ. 2543 
หมดอายุการใชบังคับ วันที่  5 มิถุนายน 2555 และขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงคร้ัง
ที่ 3 ) พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.กม. โดยวาจางบริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยีจํากัด เปน
ที่ป รึกษา ขณะนี้ผ านการเห็นชอบงานงวดที่  6 (ผ านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทําผังเมือง) จากทั้งหมด 10 
งวดงาน และขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา โดยงดคาปรับจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 
2560 
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน เทศบาลนครหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ภายใตพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ.2547 ผานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนจังหวัด
สงขลา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
- จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่สาธารณประโยชนภายใน
เทศบาลนครหาดใหญ  เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ภายใต พรบ.ลักษณะ
ปกครองทองที่  พ.ศ.2457 (แก ไขฉบับที่  11 พ.ศ.2551) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 จัดทําแลวเสร็จและใชเปน
ฐานขอมูลรวมกับอําเภอหาดใหญสําหรับประกอบการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินสาธารณะอีกทั้งเปนการปองกันการรุกล้ําที่สาธารณะ แหลงนี้ ลําราง
สาธารณะ นับเปนการชวยเร่ืองการปองกันอุทกภัยไดอีกหนทางหนึ่ง 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 



ผ๓-59 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- การฟนคืนลํารางสาธารณะ  โดยดําเนินการสํารวจลํารางสาธารณะภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งสวนใหญตอเชื่อมกับคลองเตยและคลองอูตะเภา ทั้งนี้ทํา
การข้ึนทะเบียนลํารางสาธารณะตรวจสอบแนวลํารางตามสภาพปจจุบัน และจัดทํา
แผนที่ หากบริเวณใดไมมีสภาพเพื่อเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกันจากการใชเพื่อประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง หรือถอนสภาพที่ดิน
สาธารณะ ไดดําเนินการสํารวจพรอมรังวัดชี้แนวเขตที่ดินลํารางสาธารณะพรอม
ดําเนินการร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ํา ครอบคลุมเนื้องานกวา 50% ของลํา
รางทั้งหมด ทั้งนี้ใชระยะเวลาในการสํารวจระวังชี้แนวเขตลํารางสาธารณะ โดย
สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ ใชระยะเวลาพอสมควร 
 

๓.๑.๑๐ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการจัดที่ดิน
ทํากินใหแกคนจน โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน รวมในการ
ดําเนินการเพื่อใหการกระจายการถือครอง
ที่ดินเปนธรรมและยั่งยืน รวมทั้งใหการจัด
ที่ดินมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจน
เปนการสนับสนนุการใชประโยชนที่ดินของรัฐ
อยางคุมคา 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส  กษ  มท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สป.ทส.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- รัฐบาลไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ที่ดินของประเทศ โดยดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
ในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และกฎหมายที่เก่ียวของ 
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ๑ . พื้ น ที่ เ ป า ห ม า ย ไ ม
เพียงพอ ตอความตองการ
ของผูไมมีที่ดินทํากิน หรือ
อยูอาศัย 
 ๒.พื้นที่เปาหมายมีการถือ
ครอง โดยราษฎรอยูแลว 
ซึ่งเปนปญหา ในการนํา
ที่ดินทํากินดังกลาวไปจัด
ใหผูไมมีที่ดินทํากิน 
 

 
 
 

รัฐบาลควรกําหนดหลักเกณฑ 
ใหชัดเจน ในการจัดที่ดินให
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.อุทัยธานี 
   1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ 
โดยดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และกฎหมายที่เก่ียวของ  ดําเนินการในรูป 
คทช.จังหวัด 
   2.การแกไขปญหาการบกุรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารา 
   3. การแก ไขปญหาการทับซอนของพื้นที่ป าและเขตปฏิ รูปที่ดินตั้ งแต
ปงบประมาณ 2557 ถึง ปจจุบัน 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- ไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.) 
- ไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ราชพัสดุในทองที่ หมู ๑ ต.วังตะเคียน อ.กบินทรบุรี  
จ.ปราจีนบุรี จํานวน ๖๙ ไร 
- ไดดําเนินการวางผังแบงแปลงการใชประโยชนพื้นที่และประสานใหอําเภอดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ คทช.จังหวัด สมัครเพื่อเขารวม
โครงการฯ และเสนอให คทช.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการจัดสรรที่ดิน
ชุมชนเปนรายแปลง และรวมกลุมกันในรูปแบบสหกรณตอไป 
 
ทสจ.ราชบุรี 
- โครงการที่ดินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตําบลยางหัก และตําบลทุงหลวง อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี จัดทํากิจกรรมประกอบดวยการตรวจสอบพื้นที่เปาหมายและขอมูลผู
ครอบครองที่ดินเดิม และจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 

 
- ยังขาดการเชื่อมโยงของ
ขอมูลที่ ถูกตอง ขอมูลที่
ไดมายังมีความสับสน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เ จ า ข อ ง ที่ ดิ น เ ดิ ม ไ ม
สามารถติดตอได 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ชลบุรี 
- สํารวจ ตรวจสอบ จัดทําขอมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะจัดใหแก
ผูยากไรที่ไมมีที่ทํากินและที่อยูอาศัย ในระดับ จังหวัด ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) 
 
ทสจ.จันทบุรี 
- ตรวจสอบหลักเกณฑการจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และจัดที่ดิน
ใหแกผูยากไรที่ไมมีที่ทํากินและที่อยูอาศัย ในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม รวมทั้ง
สงเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการใชระบบการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
ทสจ.ชุมพร 
- ทสจ.ชุมพร รวมเปนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ(คทช.) และคณะอนุกรรมการ
ฯ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ.
2557 ในระดับจังหวัด 
 
ทสจ.ตรัง 
-รัฐบาลไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน
ของประเทศ โดยดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบ
สหกรณ หรือรูปแบบที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และกฎหมายที่เก่ียวของ (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล) 
 
ทสจ.สงขลา 
- ดําเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ โดยการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แตงตั้งคณะทํางานภายใต คทช. จังหวัด
สงขลา จํานวน 3 คณะ คือ คณะทํางานการจัดหาท่ีดิน คณะทํางานการจัด
ท่ีดิน และคณะทํางานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

๓.๑.๑๑ สนับสนุนใหมีการขอคืนที่ดินจาก
สวนราชการในสวนที่ไมไดใชประโยชน 
หรือใชประโยชนไมเต็มศักยภาพของพื้นที่ 
เพื่อนํามาใชประโยชนเชิงสาธารณะ รวมทั้ง
ใหมีการใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือ
จูงใจใหผูที่ถือครองที่ดินไวเปนจํานวนมาก 
โดยไมไดทําประโยชนในทางเศรษฐกิจและ
สั งคม ให หันมาทํ าประโยชน ในพื้ นที่
ดังกลาวมากข้ึน 
หนวยงานรับผิดชอบ : มท  กษ  ทส 
 

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3.1.12 สนับสนุนการศึกษา คนควา และ
วิจัย เพื่อสรางองคความรู ทั้งในรูปของ
ความรูพื้นฐาน การพัฒนาการบริหาร
จัดการใหมๆ ตลอดจนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายสําหรับการบริหารจัดการที่ดิน 
ในอนาคต เชน การศึกษาเร่ืองการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาสวนเพิ่มของที่ดิน ซึ่งการเพิ่มของ
มู ล ค า ที่ ดิ น ม า จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ด า น
สาธารณูปโภคของรัฐที่ทําใหผูถือครองที่ดิน
ไดประโยชน โดยไดกําไรในการขายที่ดิน
จากผลของโครงการลงทุนของรัฐ จึงตอง
จายภาษีเพิ่มข้ึน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส  กษ  วช.  กค 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สป.ทส.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและลุมน้ํา แบบบูรณาการบนฐานชุมชน 
โดยการประยุกตใชกลไกชดเชยตอบแทนคุณคาของระบบนิเวศ (โครงการ CBFCM) 
: ผลการดําเนินการและผลที่ไดรับ 
     1. ขอมูลปฐาน จาํนวน 5 ฐานขอมูล 
         1.1 พื้นที่ปาไม 
         1.2 ปริมาณการดูดซับคารบอน 
         1.3 ชนิดสัตวปาหรือพันธุพืชที่เปนตัวชี้วัด (Indicator species) 
         1.4 คุณภาพชีวิต  สภาพสังคมและเศรษฐกิจครัวเ รือนของชุมชน
กลุมเปาหมาย (Socio-economic) 
         1.5 ปริมาณและคุณภาพน้ําแมน้าํสายหลักและลําน้ํา สาขา 
     ๒. สนับสนุนการดําเนนิงานกิจกรรมชุมชนภายใตแผนปฏิบตัิการชุมชน 
     ๓. การพัฒนาศักยภาพ 
         3.1 จัดทําหลักสูตรและอบรมใหความรูความเขาใจเร่ืองหลักการและกลไก
ทางเศรษฐศาสตร ในการอนุรักษปาไม และลุมน้ําแก อปท. เอกชน และผูมีสวน
เก่ียวของการประยุกตใชกลไก PES และ Biocarbon ในระดับชาติและทองถ่ิน 
         3.2 หารือระหวางผูซื้อ-ผูขาย เพื่อสราง และผลักดันใหเกิดกลไก PES จน
เกิดการจัดทําขอตกลงและกลไกทางการเงินในแตละพื้นที่ลุมน้ํา นํารอง (ระหวาง
ดําเนินการ) 
         3.3 จัดเวทีสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ : (กลไก PES กับ
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย การศึกษาดูงานในเร่ือง PES ใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 
 
- การดําเนินกิจกรรมไม
เปน ไปตามแผนที่ไดวางไว 
เนื่องจากไดรับงบประมาณ
เพื่อใชในการดําเนินงาน
แตละไตรมาสลาชา (การ
ใชจายงบประมาณของแต
ละภาค และ โครงกา ร 
CBFCM สวนกลาง รวมกัน
ไมถึง 80% จึงไมสามารถ
ของบประมาณในไตรมาส
ตอไปได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- แตละหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการฯ ควรดําเนินงานและ
ใช ง บป ระมาณให เ ป น ตาม
แผนงาน ที่ไดวางไว เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่ องและไม ให เ กิด
ความลาชาในการทํางาน 
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และสรุปบทเรียนและประสบการณ) 
 
     4. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร 
        4.1 วิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของการจายคาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศ 
        4.2 ขอตกลงและกลไกทางการเงินระหวางผูไดรับประโยชนและผูดูแล
ทรัพยากร (ระหวางดําเนินการ) 
     5. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
(ระหวางดําเนินการ) 
 
ทสจ.สิงหบุรี  
- ทําแผนที่ดําเนินการโดย สนง.ทสจ.สห เขาบรรจุไวในแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ 
ของจังหวัดสิงหบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเสนอโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมปญหามิติสิ่งแวดลอม 
- สงขาราชการเขาอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดําริ 
(พชร.) จํานวน 1 ทาน ระหวางวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยฝกอบรม
บานหวยปุก อ.เมืองนาน จ.นาน 
- จัดอบรมการคัดแยกขยะและการทําน้ําหมักชีวภาพ ใหกับประชาชนบานทาลอบ 
หมูที่ 8 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี จํานวน 30 คน โดยการบรรยายให
ความรูและสาธิตตัวอยาง ในวันที่ 11 กันยายน 2555 พรอมมอบอุปกรณ (ถัง) ใน
การทําน้ําหมักชีวภาพกับประชาชนที่เขารับการอบรม 
 
ทสจ.ตรัง 
-โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและลุมน้ํา แบบบูรณาการบนฐานชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โดยการประยุกตใชกลไกชดเชยตอบแทนคุณคาของระบบนิเวศ (โครงการ CBFCM) 
: ผลการดําเนินการและผลที่ไดรับ 
1. ขอมูลปฐาน จํานวน 5 ฐานขอมูล 
1.1 พื้นที่ปาไม 
1.2 ปริมาณการดูดซับคารบอน 
1.3 ชนิดสัตวปาหรือพันธุพืชที่เปนตัวชี้วัด(Indicator species) 
1.4 คุณภาพชีวิต สภาพสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนกลุมเปาหมาย       
(Socio-economic) 
1.5 ปริมาณและคุณภาพน้ําแมน้ําสายและลําน้ํา สาขา 
๒. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการชุมชน 
๓. การพัฒนาศักยภาพ 
3.1 จัดทําหลักสูตรและอบรมใหความรูความเขาใจเร่ืองหลักการและกลไกทาง
เศรษฐศาสตร ในการอนุรักษปาไม และลุมน้ําแก อปท. เอกชน และผูมีสวน
เก่ียวของการประยุกตใชกลไก PES และ Biocarbon ในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2 หารือระหวางผูซื้อ-ผูขาย เพื่อสราง และผลักดันใหเกิดกลไก PES จนเกิดการ
จัดทําขอตกลงและกลไกทางการเงินในแตละพื้นที่ลุมน้ํา นํารอง (ระหวาง
ดําเนินการ) 
3.3 จัดเวทสีื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ: (กลไก PES กับชุมชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การศึกษาดูงานในเร่ือง PES ใหผูมีสวนไดสวนเสีย และสรุป
บทเรียนและประสบการณ) 
4. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร 
4.1 วิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของการจายคาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศ 
4.2 ขอตกลงและกลไกทางการเงินระหวางผูไดรับประโยชนและผูดูแลทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ๓-66 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
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(ระหวางดําเนินการ) 
5. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
(ระหวางดําเนินการ) 
 
ทสจ.ตรัง 
-โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและลุมน้ํา แบบบูรณาการบนฐานชุมชน 
โดยการประยุกตใชกลไกชดเชยตอบแทนคุณคาของระบบนิเวศ (โครงการ CBFCM) 
: ผลการดําเนินการและผลที่ไดรับ 
1. ขอมูลปฐาน จํานวน 5 ฐานขอมูล 
1.1 พื้นที่ปาไม 
1.2 ปริมาณการดูดซับคารบอน 
1.3 ชนิดสัตวปาหรือพันธุพืชที่เปนตัวชี้วัด(Indicator species) 
1.4 คุณภาพชีวิต สภาพสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนกลุมเปาหมาย       
(Socio-economic) 
1.5 ปริมาณและคุณภาพน้ําแมน้ําสายและลําน้ํา สาขา 
๒. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการชุมชน 
๓. การพัฒนาศักยภาพ 
3.1 จัดทําหลักสูตรและอบรมใหความรูความเขาใจเร่ืองหลักการและกลไกทาง
เศรษฐศาสตร ในการอนุรักษปาไม และลุมน้ําแก อปท. เอกชน และผูมีสวน
เก่ียวของการประยุกตใชกลไก PES และ Biocarbon ในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2 หารือระหวางผูซื้อ-ผูขาย เพื่อสราง และผลักดันใหเกิดกลไก PES จนเกิดการ
จัดทําขอตกลงและกลไกทางการเงินในแตละพื้นที่ลุมน้ํา นํารอง (ระหวาง
ดําเนินการ) 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3.3 จัดเวทีสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ: (กลไก PES กับชุมชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การศึกษาดูงานในเร่ือง PES ใหผูมีสวนไดสวนเสีย และสรุป
บทเรียนและประสบการณ) 
4. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร 
4.1 วิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของการจายคาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศ 
4.2 ขอตกลงและกลไกทางการเงินระหวางผูไดรับประโยชนและผูดูแลทรัพยากร 
(ระหวางดําเนินการ) 
5. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
(ระหวางดําเนินการ) 
 

แผนงานที่ 3.๒ การจัดสรรทรัพยากรนํ้าอยางเปนธรรมและย่ังยืน 
ระยะเรงดวน 
๓.๒.๑ เรงรัดการจัดทําพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา โดย
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและภาคี 
ที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ./สผ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
- การจัดทํา (ราง) พระราชบญัญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ...  มีความคืบหนา ดังนี ้
        1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดสง (ราง) พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ...ไป
เพื่ อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
        2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม       
เมื่อวันที่30 ก.ย.2558 ลงมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สภานิ ติ บัญญั ติ แห ง ชาติ  เ มื่ อ วั นที่  28 ก .ย .2558 และ ให เสนอ  ( ร า ง ) 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ...  นี้ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อบรรจุ

 
 
 
- การบริหารจัดการน้ําของ
ประเทศ ยังขาดกฎหมาย
แม บทเพื่ อให การแก ไข
ปญหาเก่ียวกับทรัพยากร
น้ําดําเนินการไปอยางเปน
ระบบและเปนธรรมบน
พื้นฐานของการมีสวนรวม
ของประชาชน 

 
 
 
- หนวยงานที่เก่ียวของควร
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ผ ลั ก ดั น 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํ า 
พ.ศ. ...ใหตราเปนกฎหมายบังคับ
ใช เพื่อใหเปนกฎหมายกลางใน
การบูรณาการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศเพื่อนําเสนอพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระเบียบวาระเปนเร่ืองดวน  
        3. (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ...รอการบรรจุเปนวาระเร่ืองดวน    
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อเขาสูกระบวนการตราเปนกฎหมายตอไป 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ...  รอการ
บรรจุเปนวาระเร่ืองดวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อเขาสูกระบวนการ
ตราเปนกฎหมาย ตอไป 
 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลที่สําคัญ ดังนี้ 
     1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีภารกิจ อํานาจหนาที่ สอดคลองตามเจตนารมณ
ของ (ราง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
     2. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ใชกฎหมาย  เปนการเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) กําหนดใหผูใดที่มีความ
ประสงคจะเจาะน้ําบาดาล ดําเนินการที่เก่ียวกับน้ําบาดาล ทั้งดานการเจาะน้ํา
บาดาล การใชน้ําบาดาลและการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล ซึ่งการดําเนินการในแต
ละดานจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520         
โดยเครงครัด ซึ่งไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือผูซึ่งอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมอบหมาย 
     3. ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดเขต
น้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาล พ.ศ. 2554 โดยมีสาระสําคัญ คือ  
  -  กําหนดใหทองที่กรุงเทพมหานคร และทองที่ของแตละจังหวัดทุกจังหวัดใน
ราชอาณาจักรไทยเปนเขตน้ําบาดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากการควบคุม 
กํากับ ดูแล การประกอบ
กิ จ ก า ร น้ํ า บ า ด า ล  มี
ก ฎ ห ม า ย เ ฉ พ า ะ  คื อ 
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. 2520 และฉบับที่
แก ไขเพิ่ มเติมแตการใช
ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล า ว
จํ า เป นต อ งอ า ง อิ ง กั บ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของดวย
โดยเฉพาะการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
น้ําบาดาลใหกับหนวยงาน

กา ร ฟ น ฟู แ ล ะก า ร อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรน้ํา เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  -  ใหน้ําใตดินที่อยูลึกจากผิวดินลงไปเกินกวา 15 เมตร เปนน้ําบาดาล ในเขตน้ํา
บาดาลกรุงเทพมหานคร และเขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย  
  4. ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใชน้ําบาดาลและการขอใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเก่ียวกับประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. 2556  
  และที่สําคัญไดจัดทําโครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรน้ําบาดาล โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 
  4.1  เพื่อศึกษา ทบทวน และรวบรวมอุปสรรค ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย 
รวมทั้งการจัดทําบทสรุปผลการศึกษาวิเคราะห และขอเสนอแนะ เพื่อพิจารณา
ประกอบการปรับปรุง แกไขและพัฒนากฎหมายใหสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐาน และเหมาะสมกับยุคสมัย นําไปสูการสงวน อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรน้ํา
บาดาลไดอยางถูกทิศทางและอยางยั่งยืน 
  4.2  เพื่อการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เปนราย
มาตรา โดยยกรางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
  4.3  เพื่อยกรางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ... ฉบับใหม รวมทั้งการยกรางอนุ
บัญญัติใหสอดคลองรองรับกับรางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ... ฉบับใหมดวย 
  4.4 ยกรางอนุบัญญัติ อันไดแก กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ คําสั่ง ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ที่ยังมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
 

หรือประชาชนที่อยูในเขต
หวงห ามต าง ๆ มีความ
จําเปนตองใชน้ําบาดาลเพื่อ
การอุปโภคบริ โภคและ
การเกษตร แตติดปญหา
เร่ืองที่ ดิ นที่ จะมาขอรับ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยปรับปรุงองคกรกํากับดูแล
การจัดการน้ําแบบองครวม การเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการเพิ่มศักยภาพ

 
 
 
- งบประมาณที่ไดรับยังไม

 
 
 
 1. จัดสรรงบประมาณให
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทองถ่ินในการจัดการน้ํา รวมถึงพัฒนาองค
ความรูและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผู ใชน้ํ า 
ในการจัดการน้ํา 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ./สผ.) 

กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีเปาหมายคือ บุคลากร ประชาชน 
องคกรลุมน้ํา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายไดรับการพัฒนาดาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดําเนินงานในพื้นที่ 25 ลุมน้ําหลัก  214 ลุมน้ําสาขา 
ผลการดําเนินงาน รวมจํานวนทั้งสิ้น 102,213 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น แล ะ ยั ง ไ ม
ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ลุมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการดําเนินงานและ
ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ลุมน้ํา  
 2. ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เนื่ องจากการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดย
ใชกลไกการมีสวนรวมขององคกร
ลุมน้ําและทุกภาคสวน เปนการ
กํ า ห นด ไ ว อ ย า ง เ หม า ะส ม 
ประชาชนได ประโยชน จาก
โครงการเนื่องจากทําใหมีความรู
ความเขาใจ มีความตระหนักและ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําของ
ตน ซึ่งเปนแนวทางที่เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และการมี
สวนรวมเปนกลไกสําคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดย
องคกรลุมน้ําเปนรูปแบบการมี
ส วนร วมทุกภาคส วนทั้ งภาค
ราชกา ร  ภ าค เ อกชน  และ
ประชาชน ที่จะสามารถบูรณา
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.) ดําเนินการ ดังนี ้
     กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดกําหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากร     
น้ําบาดาลใหประชาชนกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการแหลงน้ํา
เปาหมาย ในพื้นที่ 27 แองน้ําบาดาล โดยแหลงน้ําเปาหมายอยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1 – 12 ดําเนินการโครงการในพื้นที่เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชน ดังนี้   
     1. การดําเนินงานในชวง ปงบประมาณ 2555 - 2558 (งบปกติ) มีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง 
(รูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ 2) จํานวน 2,601 แหง เปนโครงการเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการหาเลี้ยงชีพดวยการจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติมใหกับเกษตรกรที่อยูนอกพื้นที่
ชลประทานเพื่อใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดตลอดป โดยสรางกระบวนการ 
มีสวนรวมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการและมีความพรอมสามารถรวมกลุมเพื่อทํา
การเกษตร พรอมประสานความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการเกษตร ในการสราง
องคความรูดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหกลุมเกษตรกรในการจัดตั้งเปน
สมาชิกของสหกรณการเกษตร และรวมกันสรางขอตกลงที่เอ้ือตอความรวมมือกัน
เพื่อบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรใหเกิดความยั่งยืน ลดการพึ่งพา
งบประมาณจากภาครัฐ ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ จํานวน 2,601 แหง 
 1.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ําดื่มสะอาด
ใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ 2)จํานวน 2,357 แหง เปน
โครงการที่มีเปาหมายใหบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบปญหาการขาดแคลน

 
 
 
- เคร่ืองจักรเจาะบอ 
บางสวนเปนเคร่ืองจักรรุน
เกาที่มีขีดความสามารถใน
การเจาะไดช า บางสวน
ชํารุดเสื่อมสภาพตามอายุ
การใชงาน ตองหยุดการ
เจาะเพื่อทําการซอมแซม 
อยู บ อยค ร้ั ง  ทํ า ให การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ล า ช า ก ว า
แผนงานที่วางไว 
- ความลาชาเนื่องจาก การ
จัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณที่
ตองใช ในโครงการ ซึ่ งมี
ระยะเวลาตามข้ันตอน
ระเบียบฯพัสด ุ
- ความล าช า เนื่ องจาก 
จํานวนบุคลากรที่มีความ
เชี่ ย วชาญการเจาะน้ํ า
บาดาลและเคร่ืองจักรเจาะ
บอมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะ

การไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
- การดําเนินการอุดกลบบอน้ํา
บาดาลควรดํ าเนินการอย าง
ตอเนื่อง เนื่องจากบอน้ําบาดาล   
มีการชํารุด จากระยะเวลาและ
สภาพการใชงาน 
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น้ํารวมถึงประชาชนบริเวณใกลเคียง ใหมีน้ําใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และ 
มีน้ําดื่มสะอาดตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยังสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจขนาดเล็กเบื้องตน ตลอดจนการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อ
ตอยอดในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนการสรางองคความรูดานวิชาการน้ําบาดาล และ
การดําเนินธุรกิจเบื้องตนจากประสบการณจริงใหกับโรงเรียน ผลการดําเนินงาน 
แลวเสร็จ จํานวน 2,357 แหง  
 
     2. การดําเนินงานในชวง ปงบประมาณ 2559 (งบปกติ)มีผลการดําเนินการ 
ดังนี้ 
 2.1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง 
(รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2) จํานวน 1,278 แหง 
 - โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง 
(รูปแบบที่ 1) จํานวน 33 แหง- ดําเนินการเจาะเอง 33 แหง ดําเนินการแลวเสร็จ 
33 แหง  
 - โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง 
(รูปแบบที่ 2) จํานวน 1,245 แหง ดําเนินการเจาะเอง 1,245  แหง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 1,245  แหง 
 2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่มสะอาดใหกับ
โรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2) จํานวน 688 แหง 
       - รูปแบบที่ 1 เปลี่ยนแปลงสถานที่ จํานวน 26 แหง คงเหลือจํานวน 
174 แหง ขณะนี้ดําเนินการเจาะบอบาดาลแลวเสร็จ จํานวน 174 แหง และ
กอสรางระบบแลวเสร็จ จํานวน 131 แหง 
       - รูปแบบ ที่ 2 เปลี่ยนแปลงสถานที่ จํานวน 70 แหง คงเหลือจํานวน 

ชวงประสบภัยแลง/อุทกภัย
ที่ ต องใชบุ คคลากรและ
เค ร่ื อ งจั กร เจ าะบ อ ไป
ดํ า เ นิ น ก า รช ว ย เ หลื อ
ประชาชนในพื้นที่ประสบ
ภัยแลง/อุทกภัย ทําใหการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานของโครงการฯมีความ
ลาชา 
แนวทางการแกไข 
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ควรมีการจัดหาเคร่ืองจักร
รุ น ใหม  ไ ว ใ ช ท ดแท น
เคร่ืองจักรรุนเกา 
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ควรจัดตั้งสถาบันฝกอบรม
และพัฒนาฝมือชางเจาะ 
น้ํ าบาดาล เพื่อฝกอบรม
บุคลากรใหมีความชํานาญ
ดานการเจาะน้ําบาดาล 
- การขอเปลี่ ยนแปลง
สถานที่ดําเนินการ ทําให
เกิดความลาชา 
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418 แหง ขณะนี้ดําเนินการเจาะบอบาดาลแลวเสร็จ จํานวน 415 แหง และ
กอสรางระบบแลวเสร็จ จํานวน 0 แหง 
     3. โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลงระยะ
เรงดวน (งบกลาง) จํานวน 2,195 แหง ดําเนินการเจาะเอง 1,460 แหง
ดําเนินการแลวเสร็จ 1,441 แหง คงเหลือ 19 แหง  
 - โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง
ระยะเรงดวน (งบกลาง) จํานวน 2,195 แหง จางเหมาขุดเจาะฯ 735 แหง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 719 แหง ขอยกเลิก 16 แหง (เอกสารอยูระหวางการแกไขให
ถูกตองและเบิกจายไดแลวบางกลุม) 
 - โครงการพัฒนาแหลงน้าํบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง
ระยะเรงดวน (งบกลาง) จาํนวน 2,195 แหง รายงานการติดตัง้เคร่ืองสูบฯ               
แผนการดําเนนิงาน 2,195 แหง ผลการดาํเนินงาน 1,302 แหง คงเหลือ 893 
แหง 

- ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง มี 
ความลาชา เนื่องจากตอง
ดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 
- ก า ร เ ข า ถึ ง พื้ น ที่
ยากลําบากและใชเวลานาน 
เนื่องจากพื้นที่ไกลและพื้นที่
มีน้ําขังและบอโคลน 
- การดําเนินงานจางขุด
เจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 
735 แหง ขอยกเลิก 16 
แหง เนื่องจากมีปริมาณน้ํา
ไม เพี ยงพอ จึ งคงเหลื อ 
719 แหง 
 

๓.๒.๓ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐาน
ดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง
เปนระบบ โดยจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
อยางผสมผสานตามศักยภาพของลุมน้ํ า 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงน้ําสะอาดได
อยางทั่วถึง 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
- กรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานที่เก่ียวของผลักดันการดําเนินงานตาม แผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค 
บริโภค   
        1) จัดหาแหลงน้ําตนทุนและกอสรางระบบประปา 
        2) พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

 
 
 
  1.หนวยงานที่ เก่ียวของ
อยู ระหว างผลั กดันการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร 
  2. จํานวนหมูบานที่ยัง

 
 
 
  1. หนวยงานที่เก่ียวของควร
เรงรัดผลักดันและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรที่เก่ียวของ เพื่อให
การจัดหาน้ํ าสะอาดเพื่ อการ
อุป โภคบ ริ โภคให แก ชุ มชน 



ผ๓-74 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

        3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหลงเก็บน้ําฝน 
       4) จัดหาน้ําดื่มใหโรงเรียนและชุมชน 
       5)  การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
       ผลการดําเนินงาน การจัดการเร่ืองน้ําอุปโภค บริโภค  
       การพัฒนาระบบประปาหมูบาน 7,490 หมูบาน ดําเนินการแลวเสร็จ 
5,732 หมูบาน   คิดเปนรอยละ 77 ของเปาหมาย คงเหลือ   ดําเนินการในป 
2560 จํานวน 1,907 หมูบาน                                                    
- กรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานที่เก่ียวของสนบัสนุนและผลกัดันแผนแมบทการ
บริหารจัดการน้ํา โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีที่เก่ียวของเขามามี
สวนรวมในทุกข้ันตอน ปจจบุัน อยูระหวางทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พรอมทั้งไดเชื่อมโยงถึงเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยืน (SDGs) เปาหมายที่ 6 สราง
หลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้าํและสุขอนามัยและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมได รับการพัฒนาระบบ
ประปาหมูบาน คงเหลือ 
จํานวน 1,907 หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมทุกหมูบานและชุมชน
เมือง รวมทั้งในพื้นที่ เศรษฐกิจ
พิเศษและแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
  2. จํานวนหมูบานที่ยังไมไดรับ
การพัฒนาระบบประปาหมูบาน 
จํ า น ว น  1,907 ห มู บ า น 
หนวยงานที่ เก่ียวของจะเรงรัด
ดําเนินการในป 2560 ดังนี้ 
      2.1 ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองทองถ่ิน ดํ าเนินการ  
1,026 หมูบาน 
      2.2 แก ไขปญหาโดยใช
งบประมาณทองถ่ินและอ่ืนๆ 
ดําเนินการไปแลว 339 หมูบาน 
      2.3 พื้นที่ไมมีแหลงน้ํา
ตนทุน 542 หมูบาน กรม
ทรัพยากรน้ํา อยูระหวางศึกษา
สํารวจออกแบบในรายละเอียด 
คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือน
เมษายน 2560 และจะไดมอบ
ใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําคํา
ของบประมาณ ตอไป   
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กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
      ดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการแปลงนโยบาย
และแผนการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ   
โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดกําหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากร    
น้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนี้ 
     1. การดําเนินงานในชวง ปงบประมาณ 2555 – 2558 (งบปกติ) มีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
          - โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค จํานวน 2,526 แหง ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ ในชวงปงบประมาณ 
2555 – 2558 จํานวน 2,526 แหง 
      2. การดําเนินงานในชวง ปงบประมาณ 2559 (งบปกติ) มีผลการดําเนินการ 
ดังนี้ 
          - โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค จํานวน 1,836 แหง ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ จํานวน 44 แหง 
     3. การดําเนินงานในชวง ปงบประมาณ 2558 – 2560 (งบกู) มีผลการ
ดําเนินการ โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค จํานวน 892 แหง ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ จํานวน 558 แหง 
     โดยแผนงาน 892 แหง ขอยกเลิกโครงการ จํานวน 91 แหง คงเหลือที่ตอง
ดําเนินการ จํานวน 801 แหง ผลการดําเนินงานเจาะบอน้ําบาดาลแลวเสร็จ 
จํานวน 780 แหงผลการกอสรางระบบประปาบาดาล แลวเสร็จ จํานวน 473 แหง 
 

 
- มีความจําเปนตอง
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่
ดํ าเนินการ และยกเลิ ก
รายการ เนื่องจากไมมีพื้นที่
ใหดํ าเนินการในจั งหวัด
เ ดี ย ว กั น  ภ า ย ใ ต แ ผ น
ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา /พื้นที่ ไมมี
ศักยภาพน้ําบาดาล/พื้นที่
เดิมมีประปาเพียงพอแลว 

- 



ผ๓-76 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓.๒.๔ จัดทําฐานขอมูลการใชน้ําในระดับ
ลุมน้ํายอยเพื่อใชประโยชนในการควบคุม
และกํากับการใชน้ําในแตละลุมน้ําใหเปนไป
ตามลําดับความสํา คัญ รวมถึงกําหนด
สัดสวนการใชน้ําในแตละกิจกรรมของ 
แตละภาคสวน โดยผานกระบวนการรับฟง
ความ คิด เ ห็นของผู มี ส วนได ส วน เสี ย 
ในกิจกรรมตางๆ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดงันี ้

    ป พ.ศ.2558-2559 กรมทรัพยากรน้ํา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนิน
“โครงการศึกษาความมั่นคงของลุมน้ําอยางยั่งยืนทั้ง 25 ลุมน้ํา” ดําเนินการแลวเสร็จ 
(รายงานฉบับสุดทาย : Final Report)  
    1.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  มีขอมูลที่แสดงภาพรวมของลุมน้ําทั้งในดานอุปสงค
ของแตละภาคการผลิต และดานอุปทานที่แสดงศักยภาพของทรัพยากรน้ําในแตละ
ลุมน้ํา สําหรับนําไปใชในการกําหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบและยั่งยืน และมีระบบชวยตัดสินใจในการจัดทําบัญชี
น้ําเพื่อประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ เพื่อใหเกิดความมั่นคงของ
ทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําและระดับประเทศ รวมทั้งสามารถสะทอนใหเห็น
เปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
   2. กรมทรัพยากรน้ําและหนวยงานที่เก่ียวของอยูระหวางดําเนินการ 
       2.1 จัดทําบัญชีน้ําแสดงปริมาณทรัพยากรน้ําในแตละจุดของลุมน้ําตามเวลา 
       2.2 อยูระหวางจัดทําระบบเพื่อใชในการตัดสินใจภาวะวิกฤตและสนับสนุน
การวางแผนการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
 

 
 
 
- การกระจายตัวของสถานี
วั ดน้ํ าท า  และสถานี วั ด
น้ําฝน ยังไมครอบคลุมพื้นที่ 
254 ลุมน้ํายอย ซึ่งสงผล
ตอความถูกตองของขอมูล 

 
 
 
  1 .  ห น ว ย ง า น ที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบควรเพิ่มสถานีวัดน้ําทา
และสถานีวัดน้ําฝนใหครอบคลุม
พื้นที่ ทั้ง 254 ลุมน้ํายอย 
  2. หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ดานทรัพยากรน้ําของประเทศ
ควรนําผลการจัดทําบัญชีน้ํ า
สําหรับ 25 ลุมน้ํ าหลัก และ 
254 ลุมน้ํายอย ไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนเพื่อการบริหาร
จัดการน้ําของประเทศ 

ระยะปานกลาง 
๓.๒.๕ จัดทําทะเบียนแหลงน้ําธรรมชาติ 
รวมถึงปองกันการบุกรุกและขุดลอกเพื่อ
ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําใหเหมาะสมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดงันี ้

 
 
 

 
 
 



ผ๓-77 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สภาพของพื้นที่  และเพื่ อเปนการเพิ่ม
ปริมาณน้ําตนทุนในแหลงน้ําที่มีศักยภาพ
ในการกักเก็บน้ํา 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ.)  มท 
(อปท.) 

    1. กรมทรัพยากรน้ํา จัดทําทะเบียนประวัติโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 
ทะเบียนประวัติโครงการ  : เว็บไซต http://waterbase.dwr.go.th/default.aspx  
    2. การเรงรัดพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ําและ
หนวยงานที่เก่ียวของอยูระหวางดําเนินการ 
       2.1 จัดทําบัญชีน้ําแสดงปริมาณทรัพยากรน้ําในแตละจุดของลุมน้ําตามเวลา 
       2.2 อยูระหวางจัดทําระบบเพื่อใชในการตัดสินใจภาวะวิกฤตและสนับสนุน
การวางแผนการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

- ขอมูลทะเบียนประวัติ
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
น้ํา  บางหนวยงานยังไมเปน
ปจจุบัน 

- หนวยงานที่เก่ียวของ ควรลง
ขอมูลทะเบียนประวัติโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ใหขอมูล
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร 
- โครงการคลองสวยน้ําใส 
 
เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 
- เทศบาลนครระยองมีแหลงน้ําธรรมชาติเพียงแหงเดียว คือ แมน้ําระยอง ซึ่งไดรับ
การดูแลอยูแลว 
 
เทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา 
- ภายใตการฟนคืนแหลงน้ําธรรมชาติ ลํารางสาธารณะ การจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรที่สาธารณะ  เพื่อเปนการดูแลรักษา คุมครองที่สาธารณะ อีกทั้ง 
มีบทบาทในการะบายน้ํา / retention ชวยในการปองกันอุทกภัย 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 

3.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
เพื่อปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลง และ
สนับสนุนภาคเกษตร โดยพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลางและเล็ก การปรับปรุงคันก้ันน้ํา และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมชลประทาน (ชป.)  
ดําเนินการดังนี้ 
 1. การบรรเทาภัยแลง กรมชลประทานไดสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ เพื่อ

 
 
 
- ฝนตกหนักในพื้นที่กอสราง

 
 
 

- 



ผ๓-78 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การฟนฟูการขุดลอกคูคลองและแหลงน้ํา 
ที่มีอยูเดิม ใหมีประสิทธิภาพในการระบายน้ํา 
รวมทั้งสงเสริมการใชน้ําใหเกิดประโยชน
สูงสุด และเหมาะสมกับชนิดพืช 
หนวยงานรับผิดชอบ : กษ (ชป./กสก.) ทส 
(ทน./ทบ.) 

ชวยเหลือการปลูกพืชฤดูแลงและการอุปโภค-บริโภค  
 2. การบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย มีการเตรียมความพรอม 
กําหนดรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหทุกโครงการชลประทานจัดทําแผนการ
ปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา โดยกําหนดกิจกรรมดําเนินการตามชวงเวลา
ของสถานการณน้ําแบงเปน 3 ระยะ คือ แผนกอนน้ํามา (กอนถึงฤดูฝน) แผนงาน
ระหวางน้ํามา หรือขณะเกิดภัย (ชวงฤดูฝน) และแผนงานหลังอุทกภัย หรือ
ชวยเหลือหลังน้ําทวม และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันอุทกภัย เชน  
      - โครงการจัดทําคันก้ันน้ําลอมรอบพื้นที่ เศรษฐกิจของทั้งสองฝงแมน้ํา
เจาพระยาจนถึงชายทะเล และมีแนวก้ันน้ํากอนเขาพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจ สําหรับ
การระบายน้ําภายในพื้นที่ปดลอมนั้น มีระบบชลประทาน ระบบระบายน้ําและ
สถานีสูบน้ําของกรมชลประทาน และกรุงเทพมหานคร ที่ทําหนาที่ระบายน้ําออกสู
ทะเลโดยผานแมน้ําสายหลัก  
     - โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี 
     - โครงการแกมลิงหนองสาหราย จังหวัดสุพรรณบุรี 
     - ปรับปรุงคันก้ันน้ํา เพื่อปองกันน้ําลนแมน้ํา 
     - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําออกแมน้ํา/ทะเล โดยการ ซอมแซมปรับปรุง
อาคารชลประทาน ขุดลอกคลอง ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา และ
จัดเตรียมชุดเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ เฉพาะกิจแกไขปญหาเรงดวน 
 3.การบริหารจัดการพื้นที่กลางน้ํา 
     - การบริหารเข่ือนหลักที่อยูในพื้นที่กลางน้ํา ซึ่งประกอบดวยเข่ือนทับเสลา 
จังหวัดอุทัยธานี เข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
     - ดําเนินการจัดทําแกมลิงชวงกลางน้ําในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เชน แกมลิง
บึงข้ีแรง แกมลิงบึงระมาณ และแกวลิงบึงตะเคร็ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบางระกํา

ทําใหปฏิบัติงานลาชากวา
แผน  
- ปญหาการจัดซื้อที่ดินทํา 
ใหการดําเนินงานลาชา  
- มีการแกไขแบบกอสราง 
- ราษฎรไมยินยอมใหใช
พื้นที่กอสราง  
- ติดปญหาการเวนคืนที่ดิน
และการส งมอบพื้ นที่ ให
ผูรับจาง 
- การขุดลอกดําเนินการชา 
เนื่องจากขุดเจอชั้นดินแข็ง 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โมเดล แกมลิงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ แกมลิงหนองปลาหมอ และแกมลิงในพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชร คือ แกมลิงไรปรือ และแกมลิงบานหนองบัวทอง โดยแกมลิง
ดังกลาวสามารถชะลอน้ําหลากมาจากตอนเหนือได นอกจากนี้ไดมีการขุดลอกบึง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ซึ่งดําเนินการโดยกรมประมง 
     - การผันน้ํา ในระหวางลุมน้ํายมและนาน ไดดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ําโดยการขุดลอกลําน้ําสายตางๆ เชน คลองเมม คลองบางแกว คลองเกตุ 
คลองกล่ํา และคลองระบายน้ําสายตางๆ ในพื้นที่โครงการชลประทานพิษณุโลก 
พรอมทั้งมีการปรับปรุงประตูระบายน้ําเพื่อใชในการควบคุมและบังคับน้ําใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ประตูระบายน้ําบางแกว 
     - การตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบชลประทานและอาคารประกอบ
ตางๆ เชน ประตูระบายน้ําและคันก้ันน้ํา เปนตน ใหสามารถใชงานไดในกรณีที่มี 
น้ําหลากมา พรอมทั้งทําการพรองน้ําในระบบชลประทานเพื่อรองรับน้ําที่จะ 
หลากมาจากตนน้ํา 
 4. การบริหารจัดการพื้นที่ปลายน้ํา 
    - การบริหารเข่ือนหลักที่อยูในพื้นที่ปลายน้ํา ซึ่งประกอบดวยเข่ือนปาสักชลสิทธ 
ไดมีการระบายน้ําเพื่อการทําเกษตรเพิ่มข้ึนเพื่อที่จะไดมีชองวางสําหรับการรองรับ
น้ําในฤดูฝน 
    - การปองกันน้ําลนจากแมน้ํา โดยปรับปรุงคันก้ันน้ําใหมีความสูงข้ึนจากระดับน้ํา
ที่เกิดข้ึนในป 2554 อีก 0.5 เมตร เชน การปรับปรุงคันก้ันน้ําจากฝายน้ําลน 
ของเข่ือนเจาพระยาถึงเขากระดี่ การปรับปรุงคันก้ันน้ําชวงธรรมามูลถึงโครงการ
มโนรมย จังหวัดชัยนาท การปรับปรุงคันก้ันน้ําพื้นที่โครงการบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กําแพงก้ันน้ําจากประตูระบายน้ําจุฬาลงกรณ ไปสิ้นสุดที่ปากคลอง 
7 ความยาวรวม 17.5 กิโลเมตร เปนตน 
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    - การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําออกแมน้ํา/ทะเล 
    - การปรับปรุงอาคารชลประทาน ใหมีประสิทธิภาพในการระบายน้ําสูงข้ึน เชน 
การปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลอง 1-9 ประตูระบายน้ํากลางคลอง 26 จังหวัด
ปทุมธานีการเปลี่ยนเคร่ืองสูบน้ําของสถานีสูบน้ําตางๆ เชน สถานีสูบน้ําพระยา
วิสูตร ปากตะคลอง ทาไข และเทพรังสรรค จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรงระบายน้ํา
ออกไปสูแมน้ําบางปะกง เปนตน 
    - ขุดลอกคลอง/แมน้ํา เพื่อเรงระบายน้ําในพื้นที่ฝงตะวันตก เชน แมน้ําทาจีน 
ชวงประตูระบายน้ําสามชุกถึงประตูระบายน้ําสองพี่นอง แมน้ํานอยชวงประต ู
ระบายน้ําบรมธาตุถึงประตูระบายน้ําผักไหคลองขนมจีน คลองบางใหญ และ 
คลองนกกระทุง เปนตน ในพื้นที่ฝงตะวันออก เชน คลองรังสิตจากประตู
จุฬาลงกรณ ถึงสถานีสูบน้ําเสาวภาผองศรี คลอง 6 ถึง คลอง 17 รวมทั้งคลอง
สาขาตางๆในทุงรังสิต เปนตน  
     - การติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําออกแมน้ํา
ทางดานตะวันตก คือ แมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยา และการระบายน้ําออกแมน้ํา
ทางดานตะวันออก คือ แมน้ํานครนายก แมน้ําบางปะกง อาวไทย โดยการเปลี่ยน
เคร่ืองสูบน้ําขนาด 3 ลูกบาศกเมตร/วินาที เปนขนาด 6 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
จํานวน 28 เคร่ือง และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําก่ึงถาวรตามสถานีสูบน้ําตางๆ ขนาด 3 
ลูกบาศกเมตร/วินาที จํานวน 240 เคร่ือง ระบายน้ําได 63.78 ลานลูกบาศกเมตร 
ตอวัน นอกจากนี้ไดจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 495 เคร่ือง 
และรถนาคติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 10 คัน เพื่อเสริม 
ในพื้นที่ตางๆ ที่เกิดสถานการณวิกฤต 
     - การกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา ในระบบชลประทานชวงปลายน้ําทั้งฝงตะวันตก
และตะวันออก ซึ่งสิ่งกีดขวางทางน้ําประกอบดวยวัชพืชและขยะตางๆ ลอยมาสะสม
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ในระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ําตลอดจนประตูระบายน้ําตางๆ ทําใหการ
ระบายน้ําไมเต็มศักยภาพ จึงมีความจําเปนตองกําจัดออก เชน ผักตบชวา ตนกก 
และตนไมยราบยักษ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัดทําเคร่ืองกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา
ที่แมน้ําทาจีน จํานวน 4 แหง คือ ติดตั้งที่ ประตูระบายน้ําพลเทพ ประตูระบาย
น้ําทาโบสถ ประตูระบายน้ําชลมารคพิจารณ และ ประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา ติดตั้ง
ที่แมน้ํานอยจํานวน 4 แหง คือ ประตูระบายน้ําบรมธาตุ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําออกสูทะเลโดยเร็ว 
     - การจัดหาชุดเคร่ืองจักรเฉพาะกิจ จํานวน 3 ชุด  
 ชุดที่ 1 เคร่ืองจักรเคร่ืองมือสําหรับงานกําจัดวัชพืชจํานวน 3 ชุด เพื่อใช
กําจัดวัชพืชในชวงฤดูน้ําหลาก โดยหนึ่งชุดซึ่งประกอบดวย เรือกําจัดวัชพืชชนิด 
Back Hoe ลงโปะ จํานวน 5 ลํา โปะเหล็ก 3 ลํา รถขุดชนิดโปะเหล็กจํานวน 1 คัน 
รถลากจูง 1 คัน และรถบรรทุก 10 ลอ 1 คัน 
 ชุดที่ 2 เคร่ืองจักรเคร่ืองมือสําหรับงานซอมแซมคันดิน-คันก้ันน้ํา จํานวน 
3 ชุด เพื่อใชงานในชวงฤดูน้ําหลาก โดยหนึ่งชุดประกอบดวย รถขุดตีนตะขาบ 
จํานวน 3 คัน รถขุดตีนตะขาบจํานวน 6 คัน เรือลากจูง จํานวน 4 ลํา รถบรรทุกเท
ทาย จํานวน 6 คัน รถลากจูง 2 คัน รถตักลอยางและรถปนจั่นอยางละ 1 คัน 
 ชุดที่ 3 เคร่ืองจักรกลขนสง จํานวน 1 ชุด เพื่อใชขนยาย ติดตั้ง อุปกรณ
ประกอบเคร่ืองสูบน้ําซึ่งประกอบดวย รถปนจั่นลอยาง ขนาด 25 ตัน 50 ตัน 70 
ตัน และ 100 ตัน รวม 10 คัน และรถบรรทุกขนาดตางๆ อีก 38 คัน 
 
กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
     แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2556/57 โดยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ทั้งประเทศ จํานวน 13.00 ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง 10.82 ลานไร (ในเขต
ชลประทาน 6.74 ลานไร และนอกเขตชลประทาน 4.08 ลานไร) และพืชไรพืชผัก 
จํานวน 2.18 ลานไร (ในเขตชลประทาน 0.54 ลานไร นอกเขตชลประทาน 1.64 
ลานไร)   
          ผลการปลูกพืชฤดูแลง ป 2556/57 โดยผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 
ทั้งประเทศ จํานวน 18.09 ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง 16.09 ลานไร (ในเขต
ชลประทาน 10.71  ลานไร และนอกเขตชลประทาน 5.38 ลานไร) และพืชไร
พืชผัก จํานวน 2.00 ลานไร (ในเขตชลประทาน 0.57 ลานไร นอกเขตชลประทาน 
1.43 ลานไร)  
      แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2557/58 โดยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง
ทั้งประเทศ จํานวน 9.11 ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง 6.00 ลานไร (ในเขต
ชลประทาน 1.81 ลานไร และนอกเขตชลประทาน 4.19 ลานไร) และพืชไรพืชผัก 
จํานวน 3.11 ลานไร (ในเขตชลประทาน 1.25 ลานไร นอกเขตชลประทาน 1.86 
ลานไร)  
          ผลการปลูกพืชฤดูแลง ป 2557/58 โดยผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 
ทั้งประเทศ จํานวน 12.67 ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง 10.03 ลานไร (ในเขต
ชลประทาน 5.95  ลานไร และนอกเขตชลประทาน 4.08 ลานไร) และพืชไร
พืชผัก จํานวน 2.64 ลานไร (ในเขตชลประทาน 0.62 ลานไร นอกเขตชลประทาน 
2.02 ลานไร) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559  กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินโครงการอนุรักษ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
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ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจัดหาแหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตร 
รักษาระบบนิเวศ และการใชน้ําข้ันพื้นฐานของลุมน้ํา เพื่อการบรรเทาปญหาอุทกภัย
และภัยแลง รวมจํานวน  5,003  แหง 
 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปองกันปญหาภัยแลง และสนับสนุนภาคเกษตร  
โดยดําเนินการจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานหาน้ํายากทั่วประเทศ จํานวน 510 แหง  
  2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา โดยการขับเคลื่อนตามโครงการอนุรักษ 
พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา ภายใตยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหมีการจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระดับประเทศ ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางมีประสิทธิภาพ”   
โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา
ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง  
จํานวน 1,720 แหง 
- อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ปองกันปญหาภัยแลง โดยดําเนินการจัดหาน้ําสะอาด
พรอมกอสรางระบบประปาบาดาลใหกับหมูบานที่ไมมีระบบประปาทั่วประเทศ 
จํานวน 1,836 แหง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ มีการปรับเปลี่ยน
สถานที่ จํานวน 450 แหง และ รอหนังสืออนุมัติลงนามในสัญญาการกอสราง
ระบบประปา 
 

 
 
1) เกิดความลาชาใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
2) เนื่องจาก ป 2559 มี
งบประมาณจากหนวยงาน
อ่ืนๆ ทําใหมีการซ้ําซอนกัน 
จึงตองมีการปรับเปลี่ยน
สถานที่ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางใหรวดเร็วข้ึน 
2) มีการประสานงานกับ สวน
ทองถ่ินอยางตอเนื่องเพื่อจะได
รับทราบถามีการเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองตางๆ 
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ทสจ.สุโขทัย  
- ดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดิน น้ําอยางเปน
ระบบ ในพื้นที่ 20 หมูบาน โดยมีกิจกรรมยอย ดังนี้ 
     1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําอยางเปนระบบ โดยการกําจัด 
สิ่งกีดขวางทางระบายน้ํา ตามลําหวย ลําคลอง ทางระบายน้ํา ฯลฯ 
     2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ขุดลอกตะกอนดินทรายมูลหรือขยาย 
ทางระบายน้ําที่เปน สาเหตุเกิดอุทกภัย 
     3) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษดินและแหลงพืช อาหารชุมชน โดยปลูกตนไม
กินไดสองฝงตามลําน้ํา สายรอง สายหลักของหมูบานเสี่ยงอุทกภัย 
- ไดมีการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธการอนุรักษแมน้ําคูคลอง การดําเนินการ 
ประชาสัมพันธ เผยแพรโครงการปองกันและกําจัดผักตบชวา จังหวัดสุโขทัย ประจําป
งบประมาณ 2559 ในเวทีการประชุมฯ จํานวน 2 คร้ัง และ ลง website ประชาสัมพันธ
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย (sukhothai.mnre.go.th) 
 
ทสจ.สงขลา 
- ดําเนินการรวมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8  ในการผลักดันใหจังหวัด
บูรณาการบริหารจัดการน้ําตามแนวทางของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ป 2561 - 2564 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2561  เพื่อปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
- - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



ผ๓-85 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.สระแกว 
- ดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมใหการประกอบกิจการน้ําบาดาลมีศักยภาพที่ดีตาม
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ดังนี้ 
   1) การตรวจสอบบอน้ําบาดาลที่มีการจัดเก็บรายไดและที่ขอตออายุใบอนุญาต 
จํานวน 31 บอ 
   2) การตรวจสอบบอน้ําบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
น้ําบาดาลรายใหม จํานวน 95 บอ 
   3) การตรวจสอบบอน้ําบาดาลที่มีความเสี่ยงในดานการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
จํานวน 6 บอ 
   4) การติดตามหนี้คางชําระ จํานวน 14 บอ 
   5) การตรวจสอบบอน้ําบาดาลที่ขาดการติดตอ และตรวจสอบการอุดกลบ 
จํานวน 4 บอ 
   6) การเสริมสรางและพัฒนาน้ําบาดาลอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จํานวน 
11 คร้ัง 
   7) การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตฯ จํานวน 4 คร้ัง 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- สนับสนุนดานขอมูลพื้นฐานและสถานการณเก่ียวกับทรัพยากรน้ําใหกับหนวยงานที่
เก่ียวของเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี 
 
ทสจ.ราชบุรี  
- โครงการคืนคลองใหน้ําไหล คืนความใสใหแมน้ํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบดวย การขุดลอกและกําจัดวัชพืชใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 



ผ๓-86 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พื้นที่คลองบางสองรอย ความยาว  13.5 กม. 
- โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา กิจกรรมกอสรางฝายตนน้ําลําธาร ตามแนว
พระราชดําริ 
 
ทสจ.ตรัง 
ดําเนินงานกิจกรรมคืนคลองใหน้ําไหล คืนความใสใหลําคลอง กิจกรรมขุดลอก 
คูคลอง และแผวถางปาริมคลอง และปลูกหญาแฝกริมตลิ่ง พื้นที่ อบต.บานควน 
อบต.ควนปริง และ อบต.บางรัก คลองในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

๓.๒.๗ เรงรัดขยายพื้นที่ชลประทาน และ
ปรับปรุงระบบการกักเก็บน้ําตนทุนและ
ระบบการกระจายน้ําในพื้นที่ชลประทานใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ งจัดการการผันน้ํ า
ระหวางลุมน้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ควบคูกับ
การจัดการความตองการใชน้ํา โดยคํานึงถึง
ความสมดุลและเปนธรรมในการจัดสรรน้ําให
แตละภาคการใชน้ําเทาๆ กับปริมาณน้ําตนทุน
ที่มีอยู 
หนวยงานรับผิดชอบ : กษ (ชป.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมชลประทาน (ทป.)  
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การจัดหาแหลงน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดรอนการขาดแคลนน้ําของประชาชน  
โดยการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง กอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําขนาด
เล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ตลอดจนทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน 
กิจกรรมหลักที่ดําเนินการประกอบดวย งานสํารวจทํารายงานความเหมาะสม เปนการ
เตรียมความพรอมกอนดําเนินโครงการ และงานกอสรางโครงการขนาดกลาง และ
แผนงานกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก  และแผนกอสรางแหลงน้ําและระบบ 
สงน้ําในพื้นที่หมูบาน และงานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา 

 
 
 
1. ติดปญหาที่ดิน ราษฎร
ไมยินยอมใหใชพื้นที่ ทําให
ตองแกไขแบบ/แกไขสัญญา 
2. ผูรับจางไมนําเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือเขาปฏิบัติงานตาม
แผน 
3. ฝนตกชุกในพื้นที่กอสราง
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามแผน 
4. ผู รับจางนําบุคลากร 
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเข า

 
 
 

- 



ผ๓-87 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
แผน 
5. ฝนตกชุกในพื้นที่กอสราง 
บางแหงน้ําทวม ทําใหยาก
ตอการเขาปฏิบัติงาน 
6. ติดฤดูการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ทําใหยากตอการ
เขาปฏิบัติงาน 
 

3.2.8 พัฒนาองคความรูและสนับสนุนให 
ผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีเครือขายเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการลุมน้ํ า 
ในทุกระดับ เพื่อลดความขัดแยงในการใช
น้ําระหวางภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม 
และภาคอุตสาหกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./สผ./สส.) 
กษ (ชป.) อก (กนอ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- ปงบประมาณ พ.ศ.2555- 2559  กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการเพิ่มศักยภาพ
กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  บุคลากร  ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขายไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
จํานวน 102,213 คน  ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกโครงการเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําดําเนิน
โครงการตางๆ ในพื้นที่ที่เปนลําน้ําสาธารณะไมมีคาเวนคืนหรือคาตอบแทนใดๆ ซึ่ง
อาจจะเกิดปญหามีการรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่โครงการ และลด
ความขัดแยงหรือปญหาที่เกิดข้ึนภายหลัง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมชลประทาน (ชป.)  
มีการดําเนินการ ดังน้ี 

 
 
 

 
 
 



ผ๓-88 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา เพื่อหาขอตกลงรวมกันในการบริหารจัดการการใชน้ําของ
ประชาชนในพื้นที่ 

- - 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมี “โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาและบริหารนิคม
อุตสาหกรรม : กรณีปญหาอุทกภัยในพื้นที่กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน” เพื่อใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการน้ําในชวงอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีนิคม
อุตสาหกรรม 15 แหง ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน อันไดแก นิคมฯ ภาคเหนือ 
(ลําพูน)  นิคมฯ ภาคเหนือตอนลาง (พิจิตร) นิคมฯ แกงคอย นิคมฯ หนองแค นิคมฯ บาน
หวา (ไฮเทค) นิคมฯ บางปะอิน นิคมฯ สห-รัตนนคร นิคมฯ บางชัน นิคมฯ อัญธานี นิคม
ฯ ลาดกระบัง นิคมฯ บางปู นิคมฯ บางพลี นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ มหาราชนคร นิคม
ฯ สินสาคร โดยโครงการไดมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของ 2 คร้ัง 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 มีผูเขารวม 60 คน และวันที่ 17 ตุลาคม 2555 มี
ผูเขารวม 111 คน ผลการดําเนินงานที่ผานมาหลังจากการศึกษานี้ไดแลวเสร็จ กนอ. ได
นําผลการศึกษามาใชเพื่อแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยที่
เหมาะสมของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการเฝาระวังและติดตามขอมูลเพื่อการปองกัน
อุทกภัย แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย รวมทั้ง ยังไดนํา
ผลการศึกษาไปประกอบเพื่อจัดตั้งนิคมฯ แหงใหม เพื่อใหเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับ
นิคมอุตสาหกรรม และประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ พิจารณารายงานฉบบั
สมบูรณ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ปจจุบันโครงการแลวเสร็จ 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓.๒.๙ เพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดานการจัดการน้ํา
เพื่ อ ก า ร อุป โภคบ ริ โ ภค  และกา ร ใ ช
ประโยชนจากแหลงน้ํา 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ.)   
มท (อปท.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. กรมทรัพยากรน้ํา ถายโอนโครงการแหลงน้ํา (อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และ
ระบบสงน้ํา) ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร จํานวน 1,135 
แหง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตามกรอบกฎหมายการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     2. โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 2 ลาน
ลูกบาศกเมตร ที่กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการแลวเสร็จจะดําเนินการสงมอบ
ทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษา      
     3. กรมทรัพยากรน้ํา ยังใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการดานโครงการแหลงน้ํา 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรองขอรับการสนับสนุนเปนกรณีไป 
 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.).  
ดําเนินการแลวสําเร็จ ดังนี้ 
  1. กําหนดใหผูบริหาร อปท. หรือพนักงานสวนทองถ่ินเปนพนักงานน้ําบาดาล
ประจําทองที่ และให อปท. มีหนาที่จัดหาและบํารุงรักษาบอน้ําบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามขอกําหนดและมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยจัดการ
ฝกอบรม จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ อปท 
     ตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ ฉบับที่ 2 กําหนดใหกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลถายโอนภารกิจ 5 ภารกิจ ประกอบดวย 
       (1)  การขุดเจาะน้ําบาดาล  
         (1.1)  สํารวจแหลงน้ําทางธรณีวิทยา 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

         (1.2)  คาทดสอบหลุมเจาะ 
         (1.3)  เจาะบอน้ําบาดาลพรอมสูบมือโยก 
      (2)  การพัฒนาเปาลางบอบาดาลเดิม 
      (3)  การซอมบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําแบบบอลึก 
      (4)  การเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาล 
      (5)  การอนุญาตการขุดเจาะบอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตอนบนสุด
นอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) และมอบอํานาจการอนุญาตใชน้ําบาดาลที่
อนุญาตใชไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตร 
      ทั้งนี้ภารกิจที่ 1-3 ไดถายโอนให อปท. ทั่วประเทศแลว สวนภารกิจที่ 4-5  
ซึ่งเปนภารกิจเก่ียวกับการออกใบอนุญาตและการจัดเก็บคาใชน้ําบาดาลไดนํารอง
ถายโอนใหกับ อปท. ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน 
และนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
  2. สํารวจและเจาะบอน้ําบาดาลให อปท. ใชเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่ที่การหาแหลงน้ําบาดาลที่ตองใชวิชาการดานอุทกธรณีวิทยาข้ันสูง 
เชน พื้นที่ภูเขาหรือเกาะ พื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอนจากมลภาวะ เชน บริเวณที่เปน
เกลือหินหรือพื้นที่ชั้นน้ําเค็มแทรกอยู 
  3. สํารวจและพัฒนาน้ําบาดาลมาใชประโยชนตามหลักวิชาการดานอุทกธรณีวิทยา 
โดยดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาลเปนบอทดสอบและบอสังเกตการณ เพื่อเก็บขอมูล
ระดับน้ํา ปริมาณและคุณภาพน้ํา และสรางเครือขายบอน้ําบาดาลสําหรับ อปท. 
และผูเก่ียวของในการนําน้ําบาดาลมาใชประโยชนเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 
  4. การใหความชวยเหลือประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคกรณีเรงดวนในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ 



ผ๓-91 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
1) เมืองพัทยาจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อขยาย
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ซอยวัดหนองใหญ เฟส 2 เพื่อจะไดสามารถบําบัดน้ําเสียที่
เกิดข้ึนไดทั้งหมด และเสนอของบประมาณการขยายเฟส 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่เมืองพัทยา โดยการขยายแนวทอ
รวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่เกาะลาน โดยการศึกษาออกแบบ
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติม และ
ศึกษาวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียเกาะลานรองรับน้ําเค็ม 
4) กอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ใกลเคียง โดยเฉพาะพื้นที่  
ทต.นาจอมเทียน และ ทต.หนองปรือ 
5) รวบรวมน้ําเสียตามแนวชายฝงเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
เทศบาลนครเชียงใหม จ.เชียงใหม 
- การผันน้ําจากระบบบาํบดัน้ําเสีย เพื่อใหเกษตรกร บริเวณโดยรอบบอบําบัดน้ําเสยี  
50 ไร สามารถใชน้ําเพื่อการปลูกขาว ทั้งในชวงนาป/นาปรัง 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบรวบรวมน้ําเสียชํารุด
บอยคร้ัง เนื่องจากอายุ
การใชงาน 
- คาซอมแซมระบบรวบรวม
คอนขางสูงเกินศักยภาพ
ของเทศบาลฯในการ 
ซอมแซม 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขอสนั บสนุ น งบประมาณ 
ในการซอมแซม และขยายที่ให
รับน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําเขาสู
ระบบ จึงจะสามารถขยายพื้นที่
ได 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร 
-  ขุดลอกผักตบชวาตามลําหวยน้ําไหล ไดสะดวกรวมทั้งเก็บเศษก่ิงไมตางๆ 
-  ขุดลอกผักตบชวา บริเวณริมฝงหนองหาร ที่อยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร 

 
- 

 
- 

๓.๒.๑๐ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําแบบ
บูรณาการและเชื่อมโยงกัน เพื่อสรางความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ 
และสนับสนนุความมั่นคงทางดานอาหารและ
พลังงาน และลดปญหาน้ําทวม น้ําแลงได
อยางยั่งยืนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําแบบ
บูรณาการและเชื่อมโยงกัน เพื่อสรางความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ 
และสนับสนนุความมั่นคงทางดานอาหารและ
พลังงาน และลดปญหาน้ําทวม น้ําแลงได
อยางยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ.)  กษ 
(ชป.)  นร (สกว.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     ป พ.ศ.2555-2559 กรมทรัพยากรน้ํา สนับสนุนการศึกษาวิจัย เชน 
 1. รายงานผลการวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่
วิกฤติอุทกภัย กรณีศึกษาลุมน้ําภาคใต 
 2. โครงการความเปนไปไดและความถ่ีของการเกิดอุทกภัย/ดินถลมจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกรอน: พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ 
 3. โครงการ การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน
ของประเทศและการผลักดันสูการปฏิบัติ กรณีศึกษาพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง 
 4. การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤต 
อุทกภัย : กรณีศึกษาลุมน้ําภาคกลาง 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนลุมน้ําลําชี 
 6. โครงการศึกษาความมั่นคงของลุมน้ําอยางยั่งยืนทั้ง 25 ลุมน้ํา 
 
 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     ดําเนินการแลวสําเร็จ โดยศึกษาประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล โดยการ
สํารวจธรณีฟสิกสภาคพื้นดิน  เพื่อศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา จําแนกชนิด

 
 
 
1. การศึกษาวิจัยดําเนินการ
โดยกรมทรัพยากรน้ํา สวน
ใหญจะศึกษาวิจัยเฉพาะ
ขอบเขตพื้นที่ ที่กําหนดไว
เฉพาะกรณี ศึกษายั งไม
สามารถตอบภาพรวมทั้ ง
ประเทศ     
    2. การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ําในแตละลุมน้ํา
แบบบูรณาการและเชื่อมโยง
กัน ตองรวมกันศึกษาหลาย
หนวยงาน 
 
 

- 

 
 
 
หนวยงานที่เก่ียวของควรรวมกัน
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้ําในแตละลุม
น้ําและใหเกิดความเชื่อมโยงกัน  
เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานน้ํา  มีหลายหนวยงานจาก
กระทรวงตางๆ ซึ่งมีองคความรู
เฉพาะดาน แตยังขาดการบูรณา
การในการทํางานรวมกันในดาน
การศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาว 
 
 
 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ความลึกและความหนาของชั้นหินใหน้ํา คุณภาพของน้ํา ตลอดจนโครงสราง
ธรณีวิทยาที่เก่ียวของเพื่อใหไดขอมูลอุทกธรณีวิทยาที่ครบถวนสมบูรณ และสามารถ
กําหนดตําแหนงเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาลไดอยางถูกตองและแมนยํา ในพื้นที่หา
แหลงน้ําบาดาลยาก เปนการลดปญหาน้ําแลงไดอยางยั่งยืน ดังนี้ 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 การจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานหาน้ํายากทั่ว
ประเทศ จํานวน 510 แหง  
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 การจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานหาน้ํายากทั่ว
ประเทศจํานวน 650 แหง และการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแลง จํานวน 31 แหง  
     รวมดําเนินการ จํานวน 1,191 แหง. 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมชลประทาน (ชป.)   
ดําเนินการ ดังนี้ 
- กรมชลประทานมีการจัดตั้งคณะกรรมการลุมน้ํา หรือ MR.ลุมน้ํา และจัดทําหนังสือ
โครงการจัดทําขอมูลลุมน้ําภายใตแผนการพัฒนาการชลประทานทั้งประเทศ และมีการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
ดําเนินการดังนี้ 
มีโครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง ทั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ 
ดังนี้ 
     1. โครงการวิจัยยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรน้ํา มีเปาหมายสรางความรู
เพื่อสรางทางเลือกในการจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูง กระจาย
ประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย และแบงปนทรัพยากรที่เปนธรรม ภายใตเงื่อนไข
ใหมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใชประโยชนที่ดิน และเงื่อนไขจริง
เฉพาะพื้นที่ตั้งแตระดับชุมชน จังหวัด และลุมน้ํา ไดมีการสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้ 
 1) การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดเกิดผล
งานดังนี้ 1. กลุมงานวิจัย ไดกระบวนการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ํา มีกลไก
เชื่อมโยงการวางแผนน้ํากับแผนพัฒนาจังหวัด ไดตัวชี้วัดสําหรับการวางแผนน้ํา  
และแบบจําลองประเมินความตองการน้ําโดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต  
ทําใหหนวยงานของจังหวัดสามารถรับรูถึงขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ํา 
และขอมูลความตองการใชน้ําในอนาคต ๒. กลุมงานระบบฐานขอมูล ไดฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ําและนําเสนอผานทางเว็บเพจและอุปกรณพกพา 
(Tablet)  และมีการอบรมระบบฐานขอมูลใหเครือขายวิชาการและหนวยงานใน
ทองถ่ิน  เพื่อทําความเขาใจถึงขอมูลเชิงพื้นที่ สามารถนําไปประยุกตใชงานใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต และ 3. กลุมงานเสริมสราง
ศักยภาพและประสานงาน มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด จัดอบรม 
การพัฒนาโครงสรางการจัดทําสถานการณน้ําและการใชเทคนิค I/O ในการประเมิน
ความตองการน้ํา และรวมวางแผนน้ํา จัดอบรมการบริหารจัดการน้ําภายใตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการศึกษาดูงานชุดโครงการการจัดการทรัพยากร
น้ํา และโครงการของเครือขาย 3 จังหวัด 
 2) การจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํานานเชิงกลยุทธ มีการดําเนินงาน 3 
ระยะ เกิดผลดังนี้ คือ ระยะที่ ๑ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําในลุมน้าํ
นานและบทบาทของลมน้ํานานกับการใชน้ําในภาคกลาง ระยะที่ ๒ ไดเกณฑการ

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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๓.๒.๑๑ สนับสนุนใหมีการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลความตองการใชน้ําใหเปน
ปจจุบันและถูกตอง โดยเฉพาะปริมาณความ
ตองการใชน้ําภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการเกษตร รวมทั้งวิเคราะหการใช
น้ําผิวดินและน้ําใตดิน พรอมกับคาดการณ
การขยายตัวของการใชพื้นที่ ในอนาคต  
เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการจัดสรร
น้ําอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ.)  กษ 
(ชป.) อก (กรอ.) นร (สกว.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. พ.ศ.2558-2559 กรมทรัพยากรน้ํา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนิน
“โครงการศึกษาความมั่นคงของลุมน้ําอยางยั่งยืนทั้ง 25 ลุมน้ํา” ดําเนินการแลว
เสร็จ (รายงานฉบับสุดทาย : Final Report)  
     ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  มีขอมูลที่แสดงภาพรวมของลุมน้ําทั้งในดานอุปสงค
ของแตละภาคการผลิต และดานอุปทานที่แสดงศักยภาพของทรัพยากรน้ําในแตละ
ลุมน้ํา สําหรับนําไปใชในการกําหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบและยั่งยืน และมีระบบชวยตัดสินใจในการจัดทําบัญชี
น้ําเพื่อประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ เพื่อใหเกิดความมั่นคงของ
ทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําและระดับประเทศ รวมทั้งสามารถสะทอนใหเห็น
เปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 2. การเรงรัดพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ําและ
หนวยงานที่เก่ียวของอยูระหวางดําเนินการ 
     2.1 จัดทําบัญชีน้ําแสดงปริมาณทรัพยากรน้ําในแตละจุดของลุมน้ําตามเวลา 
     2.2 อยูระหวางจัดทําระบบเพื่อใชในการตัดสินใจภาวะวิกฤตและสนับสนุนการ
วางแผนการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.)  
ดําเนินการดังนี้ 
- ดําเนินการแลวสําเร็จ โดยจากการสํารวจและวิเคราะหขอมูลของหมูบานที่ประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําตนทุน สวนใหญเปนพื้นที่ไมมีแหลงน้ําผิวดิน และมีศักยภาพ

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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แหลงน้ําบาดาลคอนขางต่ําถึงปานกลาง จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหา โดย
เนนประเด็นการแกไขปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนหลัก ดังนี้ 
     1. หมูบานที่ไมมีระบบประปา ดําเนินการสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลโดย
การเจาะบอน้ําบาดาลและสงมอบใหกับทองถ่ินเพื่อเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับระบบ
ประปาหมูบาน 
     2. หมูบานที่มีระบบประปา มีแหลงน้ําผิวดิน แตประสบปญหาในหนาแลง 
ประกอบกับหมูบานมีการขยายตัวมีจํานวนประชากรเพิ่ม ไดดําเนินการ 
        2.1 สํารวจและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลโดยการเจาะบอน้ําบาดาล 

        2.2 จัดทําระบบทอตอเชื่อมกับระบบประปาหมูบานที่มีอยูเดิม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทําฐานขอมูลน้ําภาคอุตสาหกรรมและเผยแพรในเว็บไซต http://watertech.diw.go.th/ 
โดยมีการปรับปรุงคาสัมประสิทธิ์ คร้ังลาสุดป 2555 
- ดําเนินการปรับปรุงคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําอุตสาหกรรมป 2559 
- จัดทําแผนการดําเนิน “โครงการจัดทําฐานขอมูลน้ําใชในโรงงานอุตสาหกรรมป 
พ.ศ. 2561 -2563” เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลน้ําใชในโรงงานอุตสาหกรรมและ
นําไปใชในการคํานวณขอมูลน้ําใชในโรงงานแตละประเภทและเปนขอมูลอางอิงการ
ใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

 
 
 
- จํานวนโรงงานที่สงขอมูล
เขามามีจํานวนนอย 

 
 
 
- กรอ. ไดมีแผนงานที่จะดําเนินการ
โครงการจัดทําฐานขอมูลน้ําใชใน
โรงงานอุตสาหกรรมระหวางป
2561 -  2563 คาดว าจะ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลน้ําใช
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใชใน
กา ร คํ านวณข อมู ลน้ํ า ใ ช ใ น
โรงงานแตละประเภทและเปน
ขอมูลอางอิงการใชน้ําในภาค 
อุตสาหกรรมในอนาคต 
 

http://watertech.diw.go.th/
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สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- มีโครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง ทั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวาง
ดําเนินการ คือ โครงการ “ฟุตพร้ินน้ําของพืชอาหาร อาหารสัตว และพลังงาน  
เพื่อจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ” เพื่อประเมินความตองการใชน้ําของ
พืชอาหาร อาหารสัตว และพลังงานที่สําคัญของประเทศไทยและประเมินตัวชี้วัด
ความตึงเครียดดานน้ํา และโอกาสการเกิดความตึงเครียดดานน้ําของประเทศไทย 
ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ 1) ลดปริมาณการใชน้ําของพืช 2) พัฒนาระบบชลประทาน
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอความตึงเครียดดานน้ําในอนาคต 3)สงเสริมใหเกิดการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม 4) เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในกระบวนการ
แปรรูปวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตเอทานอล 5) สงเสริมใหเกิดพัฒนาดานฉลาก 
WF ของผลิตภัณฑเกษตร เพื่อสรางความตระหนักดานน้ําในภาคการบริโภค 
 ผลการดําเนินงานบงชี้วาลุมน้ําที่มีคาตัวชี้วัดความตึงเครียดดานน้ําสูงที่สุด 
คือ ลุมน้ํามูล ตามดวยลุมน้ําชี เจาพระยา และทาจีน ตามลําดับ 1) ผลการประเมิน
คาความตองการใชน้ําของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญจํานวน 10 ชนิด เชน ขาว มันสําปะหลัง 
ออย ปาลมน้ํามัน และถ่ัวเหลือง เปนตน พบวามีคาใชน้ําแตกตางกันอยางมากในแต
ละพื้นที่ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย โดยมีชวงระหวาง 402 – 2,588 ลบ.ม.ตอตัน
ผลิตภัณฑ  2)  ผลการประเมินโอกาสของการเ กิดผลกระทบดาน Water 
deprivation อันเนื่องมาจากการผลิตเอทานอลของไทย พบวา WF ของเอทานอลมี
คาอยูระหวาง 1,396 - 3,105  ลิตรตอลิตรเอทานอล โดยเอทานอลจากมัน
สําปะหลังมีคา WF สูงที่สุดตามดวยเอทานอลจากกากน้ําตาลและออย 
 หากพิจารณาเฉพาะความตองการใชน้ําชลประทาน (Blue WF) เอทานอล 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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จากกากน้ําตาลมีคา Blue WF สูงสุด คือ 699 - 1,220 ลิตร/ลิตรเอทานอล 
ขณะที่เอทานอลออยและมันสําปะหลังจะมีคาในชวงระหวาง 450 - 859 และ 
449 - 566 ลิตร/ลิตรเอทานอล ตามลําดับ และเพื่อใหสามารถผลิตวัตถุดิบได
พอเพียงสําหรับเปาหมายของแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนในป 2021 พบวา  
จะมีความตองการน้ําชลประทานเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 1,625 ลาน ลบ.ม. หรือ 
คิดเปนรอยละ 3 ของปริมาณน้ําชลประทานที่ใชการไดในปจจุบัน โดยมีลุมน้ํามูล
และชีเปนพื้นที่โอกาสเกิดความตึงเครียดดานทรัพยากรน้ําสูงอันเนื่องมาจาก 
การสงเสริมการผลิตเอทานอลของไทย 

๓.๒.๑๒ ใหมีการบูรณาการขอมูลดาน
ทรัพยากรน้ํารวมกันระหวางหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเพื่อใชในการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ํ าใหมีประสิทธิภาพ เชน การ
คาดการณปริมาณน้ํ าฝน น้ํ าทา  ความ
ตองการใชน้ํา ขอมูลแหลงน้ํา และการ
พยากรณอากาศ เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทน./ทบ.)  กษ 
(ชป.) ทก 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. ปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2559  กรมทรัพยากรน้ํา  ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  จัดประชุมติดตามสถานการณน้ํา เปนประจํา
ทุกสัปดาห เพื่อวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา  สําหรับใชเปนขอมูลประกอบใน
การวางแผนปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง การใหความชวยเหลือ
และการฟนฟูหลังจากเกิดภัย โดยมีหนวยงานที่ เขารวมบูรณาการขอมูลดาน
ทรัพยากรน้ํารวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
     2. ปงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 กรมทรัพยากรน้ํา โดยศูนยเมขลา 
เผยแพรขอมูล รายงานสถานการณน้ํา ระบบติดตามเฝาระวังสถานการณน้ํา ระบบ
สงสัญญาณดวยภาพ CCTV ขอมูลในลักษณะ Real  Time เพื่อใหหนวยงานที่
เก่ียวของบูรณาการดานขอมูล และนําไปใชในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหมี
ประสิทธิภาพ  
     3. กรมทรัพยากรน้ํา อยูระหวางดําเนินโครงการพัฒนาศูนยขอมูลน้ําแหงชาติ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการขอมูล วิเคราะหสถานการณ และกําหนดแนวทางเลือก
ในการบริหารจัดการน้ําทั้งในภาวะฉุกเฉินและการปฏิบัติงานประจําวัน โดยศูนย
ขอมูลน้ําแหงชาติ มี 4 สวนหลัก ประกอบดวย คลังขอมูล องคความรู แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร และระบบชวยในการตัดสินใจ (ดําเนินการป 2560-2562 
เนื่องจากขอมูลประกอบดวยความซับซอนของเทคโนโลยี) 
ศูนยขอมูลน้ําแหงชาติ จะมีขอมูลและระบบตัดสินใจที่เปนเอกภาพและเพียงพอตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับลุมน้ําหลัก 
และลุมน้ําสาขา ไดแก ดานน้ําทวม ดานการจัดสรรน้ํา การติดตามคุณภาพน้ํา  
การรายงานภัยพิบัติ และการพัฒนาความเปนอยูของประชาชน 
 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.)  
    ดําเนินการแลวสําเร็จ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลและการใชขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไดมีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร
น้ําบาดาล เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
     ทบ. ไดดําเนินการบูรณาการขอมูลตําแหนงบอน้ําบาดาลใชการไดรูปแบบ 
ภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Map Service (WMS) โดย 
  1. การประสานงานและบูรณาการรวมกันระหวาง ศทส.ทบ. ศทส.ทส. เพื่อนําเขา
ในระบบสืบคนและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศไทย (NGIS Map Portal) 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
  2. ประสานงานและบูรณาการขอมูลกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แนวนโยบาย และขอจํากัด
ในการบูรณาการและการ
เผยแพรขอมูล  
- การปรับแกขอมูลเพื่ อ
ความถูกตองการนําเขาสู
ระบบตองใชระยะเวลา และ
ตองมีบูคลาการที่ดําเนินการ
อยูเปนประจําและตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การกําหนดรูปแบบในการ
พัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อ
การบูรณาการ ควรเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีหนวยงาน
ที่ รับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม
เพียงหนวยงานเดียว 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- นําเสนอแผนงานโครงการภายใตโครงการบริหารจัดการน้ําที่มีความพรอมใน
ปงบประมาณ 2558 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหาร
จัดการน้ํา ดังนี้ 
 1. โครงการเสริมสรางระบบเฝาระวังภัยทางธรรมชาติตามลุมน้าํและชมุชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ 2 เปนโครงการที่พัฒนาตอเนื่องจากระยะที่ 1 เมื่อป 
2555      
    คณะกรรมการเสนอรางขอกําหนดและขอบเขตของงานฯ และราคา
กลาง ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาอนุมัติเพื่อนําข้ึนประชา
พิจารณตอไป 
 2. โครงการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการน้ําผานดาวเทียม 
     รอลงนามในสัญญา ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการโอนรหัสโครงการจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเปนกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กระทรวงมหาดไทย) จึงจะสามารถลงนามในสัญญาจางได 
 3. โครงการระบบประสานเครือขายเพื่อการเตือนภัย ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินงาน 
    อยูระหวางรอการประกาศยกเลิกการประกวดราคาและดําเนินการ
จัดหาใหม เนื่องจากมีผูผานการเสนอราคาเพียงรายเดียว ปจจุบันอยูระหวางการ
โอนรหัสโครงการจากสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แผนงานที่ 3.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและย่ังยืน 
ระยะเรงดวน 
3.3.1 เรงรัดการใชกลไก และกฎระเบียบ 
ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
ตามหลักการของพิธีสารนาโงยาวาดวย 
การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบงปนผลประโยชนที่ เกิดข้ึนจากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธกุรรมอยางเทาเทียม
และยุติธรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ./สพภ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของเพื่อเรงรัดการใชกลไกและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการเขาถึงและ 
การแบงปนผลประโยชน โดยมี 
     (1) หนวยงานที่เรงออกกฎหมายลําดับรองเพื่อรองรับการดําเนินงานดานการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเพิ่มข้ึน 1 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     (2) หนวยงานที่นําระบียบ กอช. ไปปรับใชเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน 
ที่สอดคลองกับพิธีสารนาโงยาฯ และกฎระเบียบที่มีอยูเดิม เพิ่มข้ึน 1 หนวยงาน 
ไดแก กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
     - ดําเนินการติดตามประสานหนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของ
ขอใหรายงานการดําเนินการตามระเบียบ กอช. จํานวน 5 คร้ัง เพื่อเสนอคณะกรรมการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้  
         คร้ังที่  1 ชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕  
         คร้ังที่ 2 ชวงเดือนมกราคม –มิถุนายน 2556 
         คร้ังที่ 3 ชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 
         คร้ังที่ 4 ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 
         คร้ังที่ 5 ชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 
     จากการติดตามการดําเนินงานพบวาหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของสวนใหญเขาใจ

 
 
 
- สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ซึ่งมีทรัพยากรพันธุกรรม
ในครอบครอง ยังมีการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการใช
กล ไ กและกฎระ เบี ยบ 
ที่เก่ียวของกับการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน
ไมชัดเจน ประกอบกับไม
เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก
ประโยชนที่จะไดรับจาก
การดําเนินงานดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- สรางความเขาใจกับสถาบัน 
การศึกษามากข้ึน โดยมุงเนน
ประโยชนที่สถาบัน การศึกษา
จะไดรับจากการดําเนินงานตาม
การใชกลไกและกฎระเบียบที่
เ ก่ียวของ กับการเข า ถึงและ 
การแบงปนผลประโยชน 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และรายงานการดําเนินงานเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเพิ่ม 
มากข้ึน 
- จัดทําขอบเขตการดําเนินงานการจัดทํา (ราง) แนวทางปฏิบัติสําหรับการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนเพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ภายใตโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประจําปงบประมาณ 2560 
 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.)  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- ดําเนินการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ดังนี้  
ป 2557 
     - ข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 2 รายการ (น้ําตาล
มะพราว/แมวไทย) 
     - คําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 2 รายการ (น้ําหมากเมา สกลนคร/ผาคราม
ธรรมชาติ สกลนคร) 
     - ผลงาน สพภ. ไดรับคําขอรับอนุสิทธิบัตร 1 รายการ  
     - คูมือการจัดเก็บภูมิปญญา 1 เร่ือง 
     - (ราง) คําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  
ป 2558 
 1. ลิขสิทธิ์ จํานวน 13 รายการ ไดแก  
 - สารานุกรมภูมิปญญาอาหารทองถ่ินไทย 4 ภาค พิมพคร้ังที่ 2 (ฉบับ
ปรับปรุง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 
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 - สารานุกรมภูมิปญญาการรักษาสุขภาพพื้นบาน  
 - บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพพืชวงศขิง  
 - บัญชีรายการทรัพยสินชีวภาพพืชดอกพื้นเมือง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2558 
 - ปลาไทย THAI FISH บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
เลม 1 เลม 2 และ เลม 3  
 - นิตยสารเบโด BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: SUMMER 
HAPPINESS FREE MAGAZINE ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 
2557/ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 /ปที่ 1 ฉบับที่ 3 
ประจําเดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558 / ปที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน
มกราคม-เมษายน 2558  และปที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน-กรกฎาคม 
2558 
 - หนังสือการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรชีวภาพเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 2. คําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “พริกบางชาง” ไดยื่นตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญา ตามคําขอเลขที่ 58100121 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 
 3. ข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมภูมิปญญา “ไหมไทย” สาขา
ธรรมชาติและจักรวาล  
 4. คําขออนุสิทธิบัตร จํานวน 2 ฉบับ ที่ยื่นจดทะเบียนตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญา 
 - ผลิตภัณฑบาลมที่มีสวนผสมของสมุนไพรในตํารับยาทาพระเสนโอสถ 
พระนารายณ  
 - ผลิตภัณฑครีมมีสวนผสมของสมุนไพร ในตํารับยาทาพระเสนโอสถ 
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พระนารายณ 

ป 2559 
 1. คําขอจดแจงลิขสิทธิ์ 8 รายการ 
 1.1) เร่ือง โครงการสารานุกรมภูมิปญญาทองถ่ินไทย (ความงามดวยภูมิ
ปญญา) 
 1.2) เร่ือง BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN URBAN BIODIVERSITY 
ปที่ 2 ฉบับที่ 4  
 1.3) เร่ือง เพลงโครงการ Bio Gang 
 1.4) เร่ือง คูมือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูลภูมิปญญา 
 1.5) เร่ือง BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN URBAN BIODIVERSITY 
ปที่ 3 ฉบับที่ 1  
 1.6) เร่ือง หนังสือ Modern Trade Market 
 1.7) เร่ือง BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN URBAN 
BIODIVERSITY ปที่ 3 ฉบับที่ 2 
 1.8) เร่ือง BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: Change for 
new life ปที่ 3 ฉบับที่ 3 
 2. คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาประเภทเคร่ืองหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ/ผูประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑจากทรัพยากรธรรมชาติ ตามเงิ่อนไขของ 
BEDO 6 รายการ คือ 
 2.1) เคร่ืองหมายรับรอง BIO Economy สําหรับรับรองผลิตภัณฑ กาแฟ 
และชาชงสมุนไพรที่ไมใชทางการแพทย   
 2.2) เคร่ืองหมายรับรอง BIO -RESPONSIBLE PRODUCT สําหรับรับรอง
ผูประกอบการที่ผลิตสินคาประเภทกาแฟ และชาชงสมุนไพรที่ไมใชในทางการแพทย   
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 2.3) เคร่ืองหมายรับรอง BIO ECONOMY ประเภทแชมพูครีมนวด และ
สบู 
 2.4) เคร่ืองหมายรับรอง BIO -RESPONSIBLE PRODUCT สําหรับรับรอง
ผูประกอบการที่ผลิตสินคาประเภทแชมพู ครีมนวดผม และสบู 
 2.5) เคร่ืองหมายรับรอง BIO ECONOMY ประเภทน้ํามันนวดเพื่อผอน
คลายและน้ํามันใสผม 
 2.6) เคร่ืองหมายรับรอง BIO -RESPONSIBLE PRODUCT สําหรับรับรอง
ผูประกอบการที่ผลิตสินคาประเภทน้ํามันนวดเพื่อผอนคลายและน้ํามันใสผม 
 3. คําขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เร่ือง คือ  
 3.1 สารชําระลางสําหรับสัตวเลี้ยงที่มีสารสกัดจากถอบแถบน้ําเปน
องคประกอบ 
 3.2 ผลิตภัณฑเซร่ัมบํารุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกลวยไมสกุลหวายเปน
องคประกอบ  
 4. คําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจํานวน 1 รายการ 
 4.1 ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน 
 5.จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของกับการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา 1 
รายการ คือ การอนุญาตใหมูลนิธิสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ดําเนินการเรียบเรียงและจัดพิมพสารานุกรมความงามดวยภูมิปญญา 
 6.คูมือการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และการสื่อสารแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและคูมือดังกลาว ใหแกบุคลากรของ สพภ. 
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ระยะปานกลาง 
๓.๓.๒ สงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัยการนํา
แนวทางตามหลักการการเก็บคาบริการเชิง
นิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) 
และหลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย 
(Beneficiaries Pay Principle: BPP) มาใช
อยางเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สพภ./สผ./
ปม./อส.) นร (สกว.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.)  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษามูลคาบริการระบบนิเวศ อาวไรเลย 1 รายงาน 
2. ดําเนินกิจกรรม PES เรียบรอยแลว ตามแผน 4 พื้นที่ 
3. ขยายการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไปยังพื้นที่ขุนน้ําแมกวง  และ ขยาย
การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ไปยังพื้นที่หมู 8 (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่  
4. สมาชิกเครือขาย PES เพิ่มเติมประกอบดวย 
    4.1 ขยายหลักการดําเนินงาน PES ไปยัง SCG 
    4.2 เครือขายการดําเนินงาน PES กับ กรมปาไมเวียดนาม Sophia University 
ประเทศญี่ปุน และ National University of Singapore 
5.  สรุปบทเรียนการดําเนินงาน PES บานหัวเลา เชียงใหมชุมชนมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงาน PES รอยละ 91 
 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
มีการดําเนินการ ดงันี ้
- อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อจัดจางที่ปรึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ภายใตโครงการพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุวัตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดําเนินการศึกษาวิเคราะห
และกําหนดแนวทางการนํามาตรการจูงใจที่ เ ก่ียวของกับการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนไปใชในภาคสวนตางๆ 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อส.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4 (สุราษฎรธานี) 
      - กิจกรรมเตรียมความพรอมเสริมความแข็งแกรงและพัฒนาเทคนิคการดําเนิน
กิจกรรมและกลไกเรดดพลัส ดําเนินการใน 1 กิจกรรม 
     ๒) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) 
       - โครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาอนุรักษ (เขตรักษา
พันธุสัตวปาภูวัว จ.บึงกาฬ) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวาง พฤศจิกายน 2556 
- กันยายน 2557 
 

 
 
- 

 
 
- 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- ดําเนินการแลวเสร็จ คือ โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเล มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษากลไกดานสถาบันและกฎหมายที่เ ก่ียวของกับการใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการผลประโยชน แหงชาติทางทะเลในระดับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสนอแนวทางตอการนําไปใชในระดับประเทศ และ
ประเมินมูลคาเศรษฐกิจและเสนอหลักการของการเก็บคาธรรมเนียมการใชและคา
ภาษีสิ่งแวดลอมเฉพาะพื้นที่ศึกษาเกาะเตา 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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๓.๓.๓ จัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (NBSAP)  
ที่ผานกระบวนการการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ./สพภ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการยกรางแผนแมบท      
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) และเวียนหนวยงานที่เก่ียวของ 
และจัดประชุมระดมความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 
ระหวางเดือนธันวาคม 2555- สิงหาคม 2557 เพื่อขอขอคิดเห็นและขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการปรับแกไข (ราง) แผนแมบทฯ ใหมีความครบถวนสมบูรณ  
     - คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการ
ประชุมคร้ังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการตอ 
(ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2556-
2564  
     - คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ 
(กอช.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการตอ (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558-2564 พรอมทั้ง เปาหมายระดับชาติ และ (ราง) แผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 
      - คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนแมบท 
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 พรอมทั้ง 
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 โดยมอบหมายหนวยงาน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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ที่เก่ียวของดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายระดับชาติ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพที่กําหนดไว  
     - ดํ า เนิ นการติ ดตามผลการดํ า เนิ นการตามแผนปฏิบั ติ กา รจั ดกา ร 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 ในชวงระยะเวลา 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน และ 1 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ตอไป 
      - ได จั ดทํ า (ร าง) แผนปฏิบัติ การจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ  
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการฯ ภายใตแผนแมบทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 เพื่อขับเคลื่อนและถายทอด
ยุทธศาสตรและมาตรการตามแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ ในชวงคร่ึงหลังของแผน
แมบทฯ ระหวางป พ.ศ. 2560-2564 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของภาค
สวนและหนวยงานที่เก่ียวของ ซ่ึง (ราง) แผนปฏิบัติการดังกลาว ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ ในการ
ประชุม คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) ในการประชุม คร้ังที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แลว ขณะนี้อยูระหวางเตรียมนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  
 
 



ผ๓-110 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3.3.4 สนับสนุนและสงเสริมองคความรู
แกภาคีเครือขายเพื่อเขามามีสวนรวม 
ในการอนุ รักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ./สส./สพภ.) 
นร (สกว.) วช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการ  
     -  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลก  
         (1) เร่ือง พื้นที่ชุมน้ําเพื่ออนาคต วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
         (2) เตรียมการจัดกิจกรรมประจําป 2559  
     - จั ดประชุ ม เชิ ง วิ ช ากา ร เนื่ อ ง ในวั น วิ ช ากา ร เนื่ อ ง ในวั นส ากลแห ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
         (1) เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ 
         (2 )  เต รียมการจัดการประชุมทางวิช าการเนื่ อ ง ในวันสากลแห ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ป 2559 
     - จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลก ประจําป 2559 ในหัวขอ "พื้นที่ชุมน้ํา : 
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน" วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส  
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        (1)  จัดประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวันวิชาการเนื่องในวันสากลแหง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําป 2559 ในหัวขอ “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี 
พารค กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



ผ๓-111 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
ป 2559 
  ๑. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดําเนินโครงการมหิงสาสายสืบ เร่ิมดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนโครงการที่สงเสริมใหเยาวชนที่มีอายุระหวาง 8- 18 ป 
รวมกลุมๆ ละ 5 – 8 คน เพื่อกิจกรรมสํารวจและดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน ผานกิจกรรมการ “ คนหา ” พื้นที่ธรรมชาติที่กลุมมี
ความสนใจ แลวจึง “ สํารวจ ” พื้นที่นั้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดจน
ดําเนินการ “ อนุรักษ ” พื้นที่ดังกลาว ดวยวิธีการตางๆ ที่กลุมสามารถทําได 
จากนั้น จึงนําประสบการณความสําเร็จที่กลุมไดรับไปเผยแพร หรือ “ แบงปน ” ให
บุคคลอ่ืนไดรับรูรับทราบ และเห็นถึงประโยชนความสําคัญของพื้นที่นั้นตอไป 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการรับสมัครเยาวชนเขารวมโครงการประจําปมี
โครงการที่ผานเกณฑพิจารณา 187 โครงการ และไดจัดเวทีสัมมนา “1 ทศวรรษ
มหิงสาสายสืบ” เพื่อทบทวนบทบาทแนวทางการดําเนินงานสรุปความสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ จากการดําเนินโครงการของพี่เลี้ยงและเยาวชน และการสัมมนาและพิธี
มอบ “รางวัลแหงความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจําป 2558 เพื่อ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกพี่เลี้ยงและเยาวชนในโครงการ 
  ๒. การวิจัยสภาพความหลากหลายทางชีวภาพเฉพาะถ่ิน เพื่อคุมครองระบบ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา คลองชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลกเพื่อศึกษาสภาพความหลากหลายทางชีวภาพเฉพาะถ่ิน สําหรับคุมครอง
ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ศึกษาการจัดการที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการ
อนุรักษ และ การใชประโยชนใหเกิดความยั่งยืน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



ผ๓-112 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ประสาน/ประชุมเตรียมการดําเนินแผนงาน 12 เครือขายเดิม และ 1 
เครือขายใหม รวมทั้งสิ้น 13 เครือขาย 
 2.จัดทําแผนการดําเนินการเครือขาย 12  เครือขาย 
 3. เครือขายปาครอบครัวไดรับการเพิ่มศักยภาพและสรางความเขมแข็ง
ระหวางเครือขายผานกระบวนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จังหวัด
สกลนคร 
 4. เครือขายปาครอบครัวเพิ่มข้ึน 3 เครือขาย คือ เครือขาย ต.บานโปง อ.งาว 
จ.ลําปาง เครือขาย ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี และเครือขาย ต.บัวสลี อ.แมลาว จ.
เชียงราย รวมเปน 15 เครือขาย มีพื้นที่ดําเนินการ 1,773.2 ไร  ไดรับการประเมินปา
ครอบครัวลดภาวะโลกรอนจาก อบก. 20 แหง  จํานวนรวม 186.3 ไร สามารถกักเก็บ
กาซเรือนกระจกไดเทากับ 15,233 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
  5. ขยายแนวคิดและแลกเปลี่ยนการดําเนินงานปาครอบครัวผานงาน
สัมมนาสมัชชาอนุรักษฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ 
 6. พื้นที่ดําเนินโครงการปลูกรักษเพิ่มข้ึน 1 แหง ซึ่งไดจัดกิจกรรมโครงการ
ปลูกรักษจังหวัดเชียงราย ป 2 “ปน ไป ปลูก”  ณ พื้นที่สวนสาธารณะหนองแสนตอ 
ชุมชนสันติสุข  เทศบาลนครเชียงราย  โดยปลูกตนแคนา 104 ตน มีผูเขารวมกิจกรรม 
400 คน 
 

 



ผ๓-113 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓.๓.๕ สงเสริมการพัฒนางานวิจัยและองค
ความรูที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อ
ลดแรงกดดันตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยและ
สงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สพภ./สผ.) นร 
(สกว.) วท วช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. การศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เพื่อนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 24 
รายการ 
     2. ฝกอบรมนักวิจัยระดับชุมชน 2 คร้ัง ณ คณะเภสัชศาสตร ม.เชียงใหม  
มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 12 คน จาก 5 ชุมชน 
     3. ถายทอดองคความรูการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับวิสาหกิจชุมชน ทั้งสิ้น  
16 ผลิตภัณฑ 
 (1) อบรมการพัฒนาองคความรูในการยอมคราม ณ กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทอผายอมครามผาไหมบานกุดแฮด และกลุมทอผายอมครามบานอูนดง – หนอง
ไชยวาลย จ.สกลนคร  โดยมีผลิตภัณฑที่อบรมถายทอดคือ ผาฝายทอยอมคราม                                                        
 (2) อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑสบูสมุนไพร  โดยมีแกนนําชุมชน และผูที่
เก่ียวของ เขารวม 30 คน ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมประดิษฐและแปรรูป
ผลิตภัณฑ  จ.เชียงใหม คือ  สบูใสสูตรกระเจี๊ยบ สบูกอนขุนสูตรมะขาม สบูเหลว
ขมิ้น 
 (3) อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสมุนไพร ณ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลดงบัง  จ.ปราจีนบุรี 3 ผลิตภัณฑ คือ เซร่ัมหญารีแพร และกวาวเครือ
ขาว สบูเหลวจุดซอนเรนหญารีแพรและกวาวเครือขาว และโลชั่นหญารีแพร และ
กวาวเครือขาว     
 (4) อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑสบูจากสมุนไพร โดยมีแกนนําชุมชน และ 
ผูที่เก่ียวของ เขารวม 30 คน ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนเขาหินเหล็กไฟ จ.อุทัยธานี 3 
ผลิตภัณฑ คือ สบูกอนสูตรใส และสูตรขุนสมุนไพรรางจืด โปรงฟา และขมิ้นชัน 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 



ผ๓-114 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และสบูเหลวรางจืด โปรงฟา และขมิ้นชัน  
 (5) อบรมการตัดเย็บผลิตภัณฑใชสอยจากผาฝายยอมคราม โดยมีแกนนํา
ชุมชน และผูที่เก่ียวของ เขารวม 30 คน ณ กลุมทอผายอมครามบานอูนดง – 
หนองไชยวาลย จ.สกลนคร 1 ผลิตภัณฑ คือ กระเปาผายอมคราม 
 (6) อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรพื้นบาน จ.เพชรบูรณ โดยมี
แกนนําชมุชน และผูที่เก่ียวของ เขารวม 30 คน จํานวน 2 ผลิตภัณฑ     
 (7) อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑบํารุงเสนผมจากสมุนไพร โดยมีแกนนํา
ชุมชน และผูที่เก่ียวของ เขารวม  30 คน ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพร
น้ําแรเพื่อสุขภาพบอน้ํารอนกันตัง จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 
     4. วิสาหกิจชุมชนยื่นขอการรับรองมาตรฐานแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 3 แหง 
คือ ชุมชน ต.เรือง อ.เมือง จ.นาน / ชุมชน ต.น้ําเก๋ียน อ.ภูเพียง จ.นาน / ชุมชน ต.
ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค          
     5. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทําทรีทเมนทหนา  20 คน ณ กลุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพรน้ําแรเพื่อสุขภาพบอน้ํารอนกันตัง ต.บอน้ํารอน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 
 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการจัดทํา (ราง) แนวทางการ
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่จําเปนและสนองตอเปาหมายของแผนกลยุทธ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2011-2020 (พ.ศ. 2554-
2563) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) ในการประชุมคร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



ผ๓-115 
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11 เมษายน 2555 และไดผนวกไวกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
 

3.3.6 พัฒนาฐานขอมูลและองคความรู 
ที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และ
พัฒนาระบบเครือขายเชื่อมโยงการจัดการ
การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรม 
รวมถึงสรางชองทางการเผยแพรขอมูลและ
สงเสริมการติดตามขอมูลแกสาธารณชน และ
สนับสนุนใหสาธารณชนมีสวนรวมในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อความโปรงใสของ
ขอมูล 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ./สพภ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
ดําเนินการ ดงันี ้
- สผ. โดยฝายความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการจัดทํากลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนภายใตกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ และติดตามการจัดตั้ง พัฒนา และดําเนินงาน
ของศูนยขอมูลขาวสารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตามพิธีสารนาโงยาฯ  

ปงบประมาณ 2556-57 
     - ศึกษาวิเคราะหการเชื่อมตอขอมูลการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ระหวางกลไกเผยแพรขอมูลขาวสารของประเทศไทยและศูนยขอมูลขาวสาร 
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตามพิธีสารนาโงยาฯ ซึ่งพบวาการ
แลกเปลี่ยนขอมูลจะมีประโยชนตอกระบวนการขออนุญาตใชประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมและการติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรพันธุกรรม  
     - จัดประชุมเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจและรับฟงความเห็นจากหนวยงาน 
ที่ เ ก่ียวของ เมื่อวันที่  18 -19 กย. 56 และ 20 มกราคม 57 ในประเด็น 
แนวทางการติดตามการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งตองเชื่อมโยงกับศูนย
ขอมูลขาวสารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตามพิธีสารนาโงยาฯ  
     - สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน ตามพิธีสารนาโงยาฯ ใหมีความชัดเจนมากข้ึน โดยกําหนด

 
 
 
- สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
อนุสัญญาว าดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
อยู ร ะหว า ง จั ดทํ า แล ะ
ท ด ล อ ง ใ ช ศู น ย ข อ มู ล
ขาวสารการเข า ถึงและ 
การแบงปนผลประโยชน  
(ป พ.ศ. 2555-๒๕58) 
ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 
ที่ ผ า น ม า จึ ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
ศู น ย ดั ง ก ล า ว เ ร่ื อ ย ม า  
ซึ่งสงผลตอการพิจารณา
แนวทางกา ร เชื่ อม โย ง
ฐานขอมูลของประเทศ
ไทยดวย 
- ประเทศไทยยังไมไดให

 
 
 
- สนับสนุนการใหสัตยาบันพิธี
สารนาโงยาฯ เพื่อใหหนวยงาน
ที่มีความพรอมในการดําเนินงาน
มีสวนรวมในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน 
นอกจากนี้หนวยงานเหลานี้
สามารถเปนตัวอยาง แสดงขอดี
ข อ เสี ยของกา รดํ า เนิ น งาน
ดังกลาวใหกับหนวยงานอ่ืนที่อยู
ระหวางพัฒนาการดําเนินงานได 
 - เสริมสรางความรูความเขาใจ 
สนับสนุน ใหความชวยเหลือ
ด า น วิ ช า ก า ร  แล ะแนะนํ า
ผู เชี่ ยวชาญใ ห ห น ว ย ง า น ที่
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ชองทางใหประเทศภาคีพิธีสารนาโงยาฯ ใหขอมูลกับศูนยฯ กําหนดชั้นความลับของ
ศูนยฯ และขอใหภาคีมอบหมายบุคลากรสําหรับใหขอมูลแตละประเภทกับศูนย
ดังกลาว 
ปงบประมาณ 255๘ 
     - รวบรวมฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรมและองคความรูที่เก่ียวของเสนอ
คณะทํางานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในการประชุมคร้ังที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558ซึ่งคณะทํางานเห็นวา การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
พันธุกรรมและองคความรูที่เก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรม เปนการสนับสนุนการ
การติดตามตรวจสอบการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมและเปนหลักฐานอางอิง
ไดในอนาคต  
     - จัดทําหนังสือถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอใหพิจารณายืนยันเปนหนวยงาน 
ที่สามารถดําเนินงานไดตามพิธีสารนาโงยาฯ ซึ่งหนวยงานเหลานี้จะตองใหขอมูล 
ศูนยขอมูลขาวสารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตามพิธีสารนาโงยาฯ 
ปจจุบันมีหนวยงานยืนยันกลับมา 6 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาตรการแพทย กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
ปงบประมาณ 255๙ 
      - ดําเนินการจัดเตรียมการเสนอหนวยงานที่ยืนยันวาสามารถดําเนินงานไดตาม
พิธีสารนาโงยาฯ ตอ กอช. เพื่อพิจารณาเสนอ ครม. หากไดรับความเห็นชอบจะ
ดําเนินการแจงสํานักเลขาธิการพิธีสารนาโงยาฯ เพื่อเตรียมเปนหนวยงานเชื่อมโยง
ขอมูลการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนกับศูนยขอมูลขาวสารการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน ตามพิธีสารนาโงยาฯ 

สัตยาบันพิธีสารนาโงยาฯ 
จึงยังไมสามารถเขารวมใน
การทดลองใชหรือเชื่อมโยง
ข อ มู ล กั บ ศู น ย ข อ มู ล
ขาวสารการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน แตยัง
ส า ม า รถ เ ข า ไ ป สื บ ค น
ขอมูลที่ไมมีชั้นความลับได 
- หนวยงานของประเทศที่
จะเชื่อมโยงขอมูลหรือให
ข อ มู ล กั บ ศู น ย ข อ มู ล
ขาวสารการเขาถึงและการ
แ บ ง ป น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น 
จ ะ ต อ ง มี ก ล ไ ก ก า ร ใ ห
อนุญาตและการแบงปน
ผลประโยชน หรือสามารถ
ติดตามตรวจสอบการใช
ประโยชนดังกลาวได โดย
การดําเนินงานเหลานี้ตอง
ไดรับมอบอํานาจ ดังนั้น
หนวยงานจึงตองใชเวลา
ศึ กษ าแล ะพั ฒน า ให มี
ความพรอมสําหรับการ

เ ต รี ย ม ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับศูนยขอมูล
ข า ว ส า ร ก า ร เ ข า ถึ ง แ ล ะ 
การแบงปนผลประโยชนตาม 
พิธีสารนาโงยาฯ 
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สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.)  

ดําเนินการ ดังนี้ 

     ดําเนินการรวบรวมขอมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ดังนี้  
     1.บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ  3 เร่ือง 
        - บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกลุมแอมฟเบียนและเรปไทส (สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก) ประมาณ 500 ชนิด 
        - บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกลุมครัสเตเชียน (กุง ปู ก้ังฯ) ประมาณ 
1,000 ชนิด 
         - บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกลุมมอลลัสกา (หอย ทาก หมึกฯ) 
ประมาณ 2,500 ชนิด 
     2. รายงานฉบับสมบูรณบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ 3 เร่ือง 
        - รายงานฉบับสมบูรณบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของไทย (งวดสุดทาย)  
        - รายงานฉบับสมบูรณบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพไสเดือนไทย (งวด
สุดทาย) 
        - รายงานฉบับสมบูรณบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพก้ิงกือไทย (งวดสุดทาย) 
     3. รอยละของขอมูลไดรับการตรวจสอบยืนยันและพรอมใชงาน (รอยละ 100) 
     4. จัดทํ าสิ่ งพิมพ ใน รูปแบบหนั งสือบัญชี รายการท รัพยากรชี วภาพ
สัตวเลื้อยคลาน 600 ชุด (1200 เลม) (งวดสุดทาย) 
     5. จัดทําขอมูลรูปแบบ digital content 1เร่ือง (งวดสุดทาย) 

ดํ า เนิน งานที่ เ ก่ี ยวของ
ดังกลาว 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
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     6. รายงานการศึกษาเชิงลึกโอกาสทางเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพ
กรณีศึกษา จระเข 
 

3.3.7 สนับสนุนการดําเนินงานระหวาง
อนุ สั ญญาว า ด ว ยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและอนุสัญญา/ความตกลงที่
เก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ ใกล 
สูญพันธุ อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหว า งประ เทศ  อนุ สั ญญาว า ด ว ย 
การอนุรักษชนิดพันธุที่อพยพยายถ่ิน และ
อ่ืนๆ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ./อส./ทช.) 
กษ (กวก./พด./กปม./กข.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดย สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ ดังนี้ 
 1) ดําเนินการในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกอยางตอเนื่อง  
 ๒) เขารวมการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการมรดกโลก ดังนี้ 
      - การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังที่ ๔๐ ระหวางวันที่ 
๑๐ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี   
      - การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังที่ ๔๐ (ตอเนื่อง) 
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทําการใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อช.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. สรุปสถิติคดีของดานตรวจสัตวปา 
    ปงบประมาณ 2555 รวม 65 คด ี
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    ปงบประมาณ 2556 รวม 66 คด ี
    ปงบประมาณ 2557 รวม 51 คด ี
    ปงบประมาณ 2558 รวม 51 คด ี
2. จํานวนใบอนุญาต สป.5 ที่ออกโดย อส. 
    ปงบประมาณ 2555 รวม 8,425 ฉบับ 
    ปงบประมาณ 2556 รวม 7,209 ฉบับ 
    ปงบประมาณ 2557 รวม 7,263 ฉบับ 
    ปงบประมาณ 2558 รวม 8,951 ฉบับ 
3. การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการคางาชาง 
ปงบประมาณ 2556 
    3.1 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคของ 
ผูประกอบพาณิชยกิจงาชางและผูที่มีสวนเก่ียวของ 
    3.2 จัดประชุมหารือเพื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย 
2556 – 2560 กับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายนอกและภายใน 
    3.3 จัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติการ
งาชางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 และมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2556 
    3.4 จัดการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําบัญชีตอ
ผูประกอบการคางาชาง 
    3.5 จัดฝกอบรม เร่ือง การควบคุมการคางาชางสําหรับเจาหนาที่กรมอุทยาน
แหงชาติฯ 
ปงบประมาณ 2557 
    3.6 จัดประชุมคณะจัดทําแผนปฏิบัติระดับชาติเพื่อแกไขปญหาการคางาชางที่
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผิดกฎหมายตามพันธกรณีอนุสัญญา CITES รวม 4 คร้ัง 
    3.7 จัดประชุมหารือ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา 
CITES และการแกไขปญหาการคางาชาง 
    3.8 จัดประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ประจําประเทศไทย รวม 3 คร้ัง 
    3.9 จัดการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานปองกัน
ปราบปรามการลักลอบคางาชางและตรวจสอบพาณิชยกิจงาชาง 
    3.10 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ
งาชางแหงประเทศไทย ไดแก  
         - คณะอนุกรรมการดานการออกระเบียบและกฎหมาย 
         - คณะอนุกรรมการดานการจัดทําระบบทะเบียนขอมูล 
         - คณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลและการบังคับใชกฎหมาย 
    3.11 จัดทําแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย ฉบับแกไข เพื่อใหเปนไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES คร้ังที่ 65 
    3.12 ทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติการงาชาง
แหงประเทศไทย ฉบับแก ไข และมติคณะรัฐมนตรีมีมติ เ ห็นชอบเมื่อวันที่           
16 กันยายน 2557 
ปงบประมาณ 2558 
    3.13 การออกระเบียบและกฎหมาย 
         - ออกกฎหมายหลัก ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗  และพระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ.๒๕๕๘ และไดออก
กฎหมายรองตามพระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาวแลว ๒๒ ฉบับ 
         - ปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2557 และเปลี่ยนตั๋วรูปพรรณชางแบบใหมไปแลวทั้งสิ้น 3,106 เชือก 
         - แกไขพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ในประเด็นที่เก่ียวกับ 
            (ก) อายุชางที่จะมาจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณ จากเดิม 8 ป เปลี่ยนเปน 
แรกเกิดถึง 3 เดือน 
           (ข) กําหนดใหตั๋วรูปพรรณมีอายุ 5 ป และตองมาตอใหมภายใน 60 วัน
นับแตวันที่ตั๋วรูปพรรณเดิมหมดอายุ 
            (ค) กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตัดงาชางขณะมีชีวิตอยู และเมื่อชางตาย 
โดยใหนายทะเบียนตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานกํากับงาชาง 
          (ง) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหสูงข้ึน และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยขณะนี้อยูในข้ันตอนการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และมีแผนที่จะ
แลวเสร็จและประกาศใชกฎหมายในเดือนเมษายน 2559 
    - จัดทําระบบทะเบียนสัตวพาหนะ โดยไดนําเขาขอมูลชางบานในระบบแลวเสร็จ 
100 เปอรเซ็นต (3,282 เชือก) 
    - จัดทําฐานขอมูลทางพันธุกรรมชางบาน  ไดดําเนินการจับคู (Matching) ขอมูล
ทางพันธุกรรมชางบานจากสถาบันคชบาล องคการอุตสหกรรมปาไม (ออป.) 
ประมาณ 800 เชือกกับเลข ไมโครชิพของชางบานในระบบทะเบียนสัตวพาหนะ 
    - ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแจงครอบครองและขอคางาชางตามพระราชบัญญัติคางาชาง 
ระหวางวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จํานวน 46,562 ราย และ243 
ราน 
    - ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแจงครอบครองงาชางแอฟริกาตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ระหวางวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๘ –  
1๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน 55 ราย 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    3.14 การจัดทําระบบทะเบียนขอมูล ไดมีการจัดทําระบบทะเบียน ๓ ระบบ คือ 
(๑) ระบบทะเบียนขอมูลการครอบครองงาชางบานและงาชางแอฟริกาที่ถูก
กฎหมาย (๒) ระบบทะเบียนขอมูลผูคางาชางและรายการสินคางาชาง (๓) ระบบ
ฐานขอมูลงาชางของกลาง ซึ่งไดมีการนําเขาขอมูลตางๆ ในระบบฯ ทั้ง 3 ระบบ 
และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
    3.15 การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย 
          - การกํากับดูแลผูคางาชางบานใหปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจัดตั้งสายตรวจ
รานคางาชาง ๗๙ สาย ทั่วประเทศ และไดออกปฏิบัติงานตรวจรานคาทั่วประเทศใน
พื้นที่เปาหมาย ๘ แหงเฉลี่ย ๓-๔ คร้ัง/สาย/เดือน และพื้นที่เฝาระวัง ๑๔ แหง เฉลี่ย 
๑-๒ คร้ัง/สาย/เดือน โดยไดจับกุมผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติงาชาง จํานวน   
5 คดี ผูตองหา ๕ คน 
         - การปราบปรามจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย มีการจับกุมดําเนินคดีการ
กระทําผิดเก่ียวกับงาชางระหวางประเทศ ตั้งแตเดือนกันยายน 255๗ – ธันวาคม 
๒๕๕๘ จํานวน ๑๕ คดี เปนคดีรายใหญที่มีน้ําหนักเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม จํานวน ๒ 
คดี และคดีที่สําคัญ 2 คดี โดยสามารถสืบสวน ขยายผล และจับกุมผูรวมขบวนการ
และนายทุนชาวตางชาติ (ชาวมาเลเซีย) และมีการเก็บตัวอยางงาชางของกลางเพื่อ
ตรวจ DNA นอกจากนี้เพื่อตอกย้ําความมุงมั่นในการกําจัดอาชญากรรมสัตวปาและ
การลักลอบคางาชางผิดกฎหมายในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไดมี
การทําลายงาชางของกลางที่สิ้นสุดคดีและตกเปนของแผนดิน จํานวน 2,155.17 
กิโลกรัม โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน 
ในพิธีบดทําลายงาชางดังกลาว 
         - การเสริมสรางศักยภาพใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดจัดทําและแจกคูมือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พระราชบัญญัติการบัญชี 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พระราชบัญญัติงาชาง และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาใหแกเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน รวม ๓ คร้ัง และมีการจัดประชุม สัมมนา และฝกอบรม เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยมีผูเขารวมประชุมและไดรับการฝกอบรม 
ไมนอยกวา 3,๐00 คน 
    3.16 การประชาสัมพันธ  ไดมีกําหนดเนื้อหาและเปาหมายการประชาสัมพันธ
เปน ๓ กลุมเปาหมายหลัก ไดแก (๑) ใหขอมูลแกผูประกอบการคางาชางเก่ียวกับ
การคางาชางอยางถูกกฎหมาย ไมคางาชางแอฟริกา และไมขายงาชางใหแก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ (๒) แจงเตือนนักทองเที่ยวชาวตางชาติไมใหซื้อและนํา
งาชางและผลิตภัณฑที่ทําจากงาชางออกนอกประเทศ และ (๓) สรางความตระหนัก
รูใหแกประชาชนทั่วไปเก่ียวกับขอกฎหมายที่เก่ียวของ และปญหาการลาชางและ
การลักลอบคางาชาง เพื่อสรางการลด ละ เลิก บริโภคงาชาง โดยมีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อหลัก ๖ ประเภท ไดแก หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต
และสื่อสังคมออนไลน และปายประชาสัมพันธ และเผยแพรผานชองทางตางๆ ทั้งที่
สนามบินนานาชาติ สายการบินแหงชาติ ชองทางการทูต ตลอดจนเวทีระหวาง
ประเทศ โดยไดมีการประชาสัมพันธเชิงรุกในตางประเทศผานคณะทูตไทยและ
หนวยงานการทองเที่ยวของไทยที่ตั้งอยูในประเทศที่นิยมบริโภคงาชาง 
    3.17 การติดตามและประเมินผล ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ 
จํานวน ๔ ชุด ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการดานการออกระเบียบและกฎหมาย  
(๒) คณะอนุกรรมการดานจัดทําระบบทะเบียนขอมูล (๓) คณะอนุกรรมการ 
ดานกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (๔) คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ และ
ไดมีการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ ดังกลาว เพื่อติดตามการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ จํานวน 17 คร้ัง นอกจากนี้ยังมีการประชุมของคณะกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 
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ประจําประเทศไทยและหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
เพื่อติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนฯ ปญหาและ
อุปสรรค พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา จํานวน 13 คร้ัง 
    3.18 จัดประชุมหารือรวมกับเลขาธิการ CITES เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 
    3.19 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 
    3.20 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ประจําประเทศไทย 
4. การประชุม/ฝกอบรม/สัมมนาระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการดําเนินการตาม
อนุสัญญา CITES 
    4.1 จัดประชุมหารือเพื่อจัดทํารางขอตกลงรวมกัน (MoU) ระหวางประเทศไทย
กับประเทศแอฟริกาใตกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
    4.2 สงผูแทนเขารวมประชุมคณะกรรมการดานสัตวของอนุสัญญา CITES คร้ังที่ 
2๗ ระหวางวันที่ 28 เมษายน 2557 - 3 พฤษภาคม 2557 ณ เมือง Veracruz 
สหรัฐเม็กซิโก 
    4.3 สงผูแทนเขารวมประชุม AEG-CITES คร้ังที่ 10 ณ เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม 
    4.4 สงผูแทนเขารวมประชุม The 11th Meeting of the Association of 
South – East Asian Nations (ASEAN) Experts Group on CITES (CITES AEG) 
เมื่อวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 
    4.5 สงผูแทนเขารวมประชุม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
ปราบปรามการคางาชางผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 ณ 
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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    4.6 สงผูแทนเขารวมประชุม 2015 Training Seminar on Asia CITES 
Implementation and Wildlife Conservation เมื่อวันที่ 8 – 28 มิถุนายน 
2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    4.7 สงผูแทนเขารวมประชุม ESABII Training of Trainers (ToT) on CITES 
Policies and Identification of Threatened Species ระหวางวันที่ 9 – 12 
มีนาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
    4.8 สงผูแทนเขารวมประชุม คณะกรรมการดานสัตวของอนุสัญญา CITES คร้ัง
ที่ ๒๘ (Twenty-eighth meeting of the Animals Committee) ระหวางวันที่ 
๓๐ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ประเทศอิสราเอล 
5. การสงรายงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามอนุสัญญา CITES 
    5.1 จัดทํารายงานผลการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ คร้ังที่ 16 (CoP16) และการประชุม
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ คร้ังที่ 63 และ 64 และเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
    5.2 จัดสงรายงานการลักลอบคางาชางตามแบบฟอรม ETIS  
    5.3 จัดทํารายงาน เร่ือง Review of significant trade สงสํานักเลขาธิการ 
CITES  
    5.4 จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาชางแหง
ประเทศไทย ฉบับแกไข คร้ังที่ 1 (เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) และคร้ังที่ 2 
(เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) 
    5.6 จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาชางแหง
ประเทศไทย ฉบับแกไข เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES 
คร้ังที่ 66 (เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558) 
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    5.7 จัดทําและสงรายงานตางๆ ตาม Notification to Parties ไดแก เร่ือง เสือ 
ลิ่น เตา และงาชางของกลาง เปนตน 
6. การประชาสัมพันธ 
    6.1 จัดทําตัวอยางเลมบัญชีและใบสําคัญสําหรับรานคางาชางเพื่อเผยแพรและ
แจกจายใหผูประกอบการคางาชาง 
    6.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธเร่ืองงาชางในรูปแบบตางๆ ไดแก เข็มกลัด ใบปลิว 
แผนพับ หนังสือ และสติ้กเกอร PVC เปนตน 
    6.3 จัดทําเอกสารเผยแพรความรูการจําแนกชนิดงาชาง (ฉบับยอ) จํานวน 
11,000 แผน 
    6.4 จัดทําคูมือจําแนกงาชางและวัสดุแทนงา จํานวน 15,000 เลม 
    6.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธวัน World Wildlife Day  
    6.6 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๘๐๐ เลม 
    6.7 จัดทําแนวทางปฏิบัติกรณีการออกเอกสารตามพระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. 
๒๕๕๘ แจงเวียนใหหนวยงานกรมอุทยานแหงชาติฯ 22 หนวยงาน 
    6.8 จัดทําแนวทางการตรวจสอบรานคางาชาง ตามพระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
    6.9 จัดกิจกรรมเดินรณรงควันสัตวปาและพืชปาโลก (World Wildlife Day) 
เมื่อวันที่ 
          - วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
          - วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
    6.10 จัดกิจกรรมวันสัตวปาและพืชปาโลก (World Wildlife Day) เมื่อวันที่   
3 มีนาคม 2557 ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขาเขียว เขตหามลาสัตวปา
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อางเก็บน้ําบางพระ และสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 
7. การศึกษาวิจัย 
    ดําเนินการศึกษาและประเมินประชากรงูเหา (Naja kaouthia) เพื่อเปนขอมูล 
ในการกําหนดโควตาสงออกงูเหาที่เหมาะสม (ป 2555 – 2557) 
8. การสงกลับคืนประเทศถ่ินกําเนิด 
    สงมอบ-รับมอบลิงอุรังอุตัง 14 ตัว กลับประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2558 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     ดําเนินงานสํารวจความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝงที่
สนับสนุนอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และตามขอตกลงตางๆ  
ที่ เ ก่ียวของภายใตการดําเนิน เชน โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) และการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เชน 
ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝง อุทยานสิ่งแวดลอม
นานาชาติ จ.เพชรบุรี ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง บริเวณหมูเกาะยาว จังหวัดพังงา ความหลากหลายแมงกะพรุนพิษในนานน้ํา
ไทย เปนตน นอกจากนี้ มีการเสนอคุมครองเชิงพื้นที่ดวยการเสนอพื้นที่คุมครองเปน 
EBSAs (Ecological and Biological Significantly Areas) จํานวน ๕ พื้นที่ 

หนวยงานขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในบางสาขา 

การดําเนินงานบางดานมีความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา และ
สนั บสนุ นการเพิ่ ม ศั กยภาพ
บุคลากรสาขาที่ขาดแคลน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมวิชาการเกษตร (กวก.)  
ดําเนินการดังนี้ 
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1. การศึกษาวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการคุมครองพันธุพืช เพื่อรองรับ
กฎหมายคุมครองพันธุพืช และกฎหมายพันธุพืชในสวนพืชอนุรักษประกอบดวย 5 
โครงการวิจัย 
   1.1 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
พืชอนุรักษตาม พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518 เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน 3 ป (2555-2557) โดยศึกษาสถานะภาพพืชอนุรักษ จํานวน 5 ชนิด 
ไดแก ปรงเขาชะเมา ปรงนา หรือ ปรงสีเงิน เฟรนลูกไกทอง กลวยไมสกุลเอ้ือง
กุหลาบ และไมกฤษณาโดยทําการสํารวจพืชอนุรักษทั้ง 5 ชนิดในแหลงแพรกระจาย
พันธุในธรรมชาติรวมถึงการสํารวจตลาดการคาชายแดนและสถานที่เพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษเพื่อจัดทําสถานภาพใกลสูญพันธุของพืชอนุรักษทั้ง 5 ชนิด 
   1.2 โครงการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร เพื่อบันทึกลักษณะเพื่อประโยชน
ในการคุมครองพันธุพืชตาม พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน 2 ป (2557-2558)มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบ
ลักษณะของพันธุพืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม และคูมือการตรวจสอบ
ลักษณะ โดยผลการทดลองไดหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชและคูมือการ
ตรวจสอบดังนี้ไผ 56 ลักษณะ/1คูมือ กะหล่ําปลี 30 ลักษณะ/1คูมือ ผักกาดหัว 
30 ลักษณะ/1คูมือ  มันเทศ 27 ลักษณะ/1คูมือ เบญจมาศ 74 ลักษณะ/1 คูมือ  
   1.3 โครงการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรเพื่อพัฒนา หลักเกณฑ และวิธีการ
ตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการคุมครองพันธุพืชใหม ภายใต พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช  
พ.ศ. 2542 (กุหลาบ กระเจี๊ยบเขียว หญาเนเปยร ถ่ัวแขก บวบเหลี่ยม) เปน
โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป (2555-2557) มีวัตถุประสงค 
เพื่อจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเปนพันธุ
พืชใหมไดแก กุหลาบ กระเจี๊ยบเขียว หญาเนเปยร  ถ่ัวแขก บวบเหลี่ยม ผลการ

  ๑. การเขาถึงพื้นที่แหลง
กระจายพันธุ เพื่อศึกษา
ป ร ะ ช า ก ร พื ช อ นุ รั ก ษ
เปนไปดวยความลําบาก
และเขาถึงยากเนื่องจาก
เปนพื้นที่ลาดชัน เปนภูเขา
สลับซับซอน 
  ๒. การประสานงานขอ
อนุญาตเพื่อเขาไปศึกษาใน
พื้ นที่ ที่ มี พื ช อนุ รั กษ ยั ง
ไมไดรับการอํานวยความ
สะดวกเนื่องจากกฎระเบียบ
ของหนวยงานที่เก่ียวของ
ไมเอ้ืออํานวย 
  ๓. เจาหนาที่ที่จับกุมของ
กลางที่ เป นพื ชอนุ รั กษ 
ขาดความรู ในการดูแล
รักษาพืชอนุรักษของกลาง
ทํ า ใ ห ก า ร ส ง ม อ บ พื ช
อนุรักษในการศึกษาวิจัย
ไมไดผลตามเปาหมาย มี
อัตราการตายมาก 
  ๔.  กา ร ศึกษาวิ จั ย ใน

- 
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ทดลองไดหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุกุหลาบ 54 ลักษณะจากการบันทึกขอมูล
กุหลาบ 25 พันธุกระเจี๊ยบ 26 ลักษณะ / 5 พันธุ หญาเนเปยร 40 ลักษณะ/ 
8 พันธุ บวบเหลี่ยม 36 ลักษณะ/10 พันธุ 
   1.4 โครงการบูรณาการ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการ
คุมครองพันธุพืชใหม ใหเขาสูมาตรฐานอาเซียน เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน 3 ป (2555-2557) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบ
ลักษณะของพันธุพืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมที่เปนมาตรฐานระดับ
อาเซียน ไดแก ขาว ทุเรียน มะละกอ พริก แกวกาญจนา มันสําปะหลัง ผลการ
ทดลองไดหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุขาว 74 ลักษณะ/16 พันธุ ทุเรียน 53 
ลักษณะ/50 พันธุ มะละกอ 59 ลักษณะ/10 พันธุ พริก 53 ลักษณะ/10พันธุ 
แกวกาญจนา 72 ลักษณะ/15 พันธุ มันสําปะหลัง 47 ลักษณะ/8 พันธุ 
   1.5 โครงการศึกษาการอนุรักษพืชพื้นเมืองในชุมชน และพืชหายากตลอดจน 
การใชประโยชนอยางยั่งยืนเพื่อการอนุรักษตาม พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 
2542 เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (2555-2558) มี
วัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลภูมิปญญาชาวบานในการใชพืชเพื่อการดํารงชีวิตในวิถี
ไทยของชุมชนที่มีการอนุรักษและใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืน ตลอดจนขอมูล
ของพันธุพืชที่ชุมชนไดอนุรักษและใชประโยชน โดยการสํารวจ รวบรวม ศึกษา
วิเคราะหขอมูล การอนุรักษและใชประโยชนพืชของชุมชนในภูมิภาคตางๆ ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ในพืชผักพื้นเมือง 
พันธุไมหายาก ขาวพื้นเมือง  
2. การดําเนินงานตาม พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 
   2.1 ตามที่มีผูยื่นคําขอการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช 101 คําขอไดดําเนินการ
จดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 37 พันธุ ใน 7 ชนิดพืช และข้ึนทะเบียนพันธุพืช 66 

สภาพธรรมชาติมีปจจัย
ทางสภาพแวดลอมที่มีผล
ตอวัสดุทดลอง/ตัวอยาง
พื ชที่ ใ ช ศึ กษา ในแปลง
ทดลองตามธรรมชาติ เชน 
กระแสน้ําในฤดูน้ําหลาก
ทําใหพืชที่ทําการทดลอง
ถูกพัดพาไป ทําใหขอมูล
การวิจัยคลาดเคลื่อน 
  ๕.  สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงทําใหการวัด
คาลักษณะทางปริมาณของ
หลักเกณฑการตรวจสอบ
พันธุพืชใหม มีคาที่ไดไม
สมบูรณ 
  ๖. แปลงรวบรวมพันธุที่
ใช ศึกษาหลักเกณฑการ
ตรวจสอบพันธุพืชใหม มี
แหลงที่จะใชศึกษาจํานวน
นอย สําหรับแปลงศึกษา
หลักเกณฑการตรวจสอบ
ของเอกชนพบวามีเฉพาะ
พันธุการคาเทานั้น 
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พันธุ ใน 17 ชนิดพืช ในสวนของพืชอนุรักษมีการออกหนังสืออนุญาตในการสงออก 
(CITES Export Permit) 1,881 ฉบับ อนุญาตใหนําเขา (CITES Import Permit) 
๓๗ ฉบับ อนุญาตใหนําผาน (CITES Re-Export Permit) 14 ฉบับ หนังสือรับรอง
การสงออกอ่ืนๆ  2,942 ฉบับ ในป 2555-2558 มีนักปรับปรุงพันธุยื่นคําขอจด
ทะเบียนทั้ง ๒๙ ชนิด จากทั้งหมด 37 ชนิด รวม 401 คําขอไดรับการจดทะเบียน
จํานวน 275 คําขอ และข้ึนทะเบียนพันธุพืช 100 ชนิด จํานวน 315 พันธุ 
   2.2 พัฒนา inhouse Software รวมกับศูนยสารสนเทศจาก CITES Single 
Windows เพื่อเขาสู ASEAN Single Windows  ในป 2558 เปนการพัฒนาระบบ
การยื่นคําขอและออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตลอดจน
การออกหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสมในบัญชีแนบทายอนุสัญญาไซเตส โดย
มีการทดลองใชตั้งแตป 2557 และมีแผนการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานเจาหนาที่
ในป 2559 จํานวน 3 รุน รวม 75 คน 
   2.3 ดานความรวมมือในการประชุมระหวางประเทศ เขารวมประชุม CITES 
(COP 16) มีการเสนอขอบรรจุไมพะยูงในบัญชีแนบทายอนุสัญญาไซเตสบัญชี 2 
เปนผลสําเร็จจากผลการประชุม CITES (COP16)   
          - กรมวิชาการเกษตรไดเสนอใหไมพะยูงอยูในบัญชีแนบทายที่ 2 ของ
อนุสัญญาไซเตสซึ่งออกเปนประกาศกระทรวงเกษตรฯ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2557 แลว 
            - ขณะนี้จัดทําคูมือการตรวจสอบพิสูจนเนื้อไมพะยูงสําหรับพนักงาน
เจาหนาที่เรียบรอยแลว 
3. งานบริการวิชาการ 
   3.1 บริการจําแนกพืชอนุรักษที่ถูกจับกุม 5 คร้ัง มากกวา 81 ชนิด กรมวิชาการ
เกษตรใหความรวมมือกับกรมปาไมในการชวยจําแนกพืชอนุรักษที่ถูกจับกุม 5 คร้ัง 

  ๗. ขาดผู เชี่ยวชาญใน
การระดมความเห็นเพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑการ
ตรวจสอบพันธุใหม 
  ๘ .  ก า ร บู ร ณ า ก า ร
หลักเกณฑการตรวจสอบ
พันธุพืชใหมของอาเซียน
เมื่อไดหลักเกณฑของแต
ประเทศที่บูรณาการกัน
แลว ยังไมสามารถใชเปน
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก ล า ง ข อ ง
อ า เ ซี ย น  เ นื่ อ ง จ า ก
หลักเกณฑการตรวจสอบ
พันธุพืชใหม ตองปรับไป
ตามพันธุ พื ชของแตละ
ประเทศอาเซียน 
  ๙ .  ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
อนุรักษพืชพื้นเมือง เมื่อมี
ก า ร นํ า ม า ป ลู ก แ ล ะ
ขยายพันธุนอกถ่ินที่อยูมี
อั ต ร า ก า ร ร อ ด น อ ย
เนื่องจากเปนพืชถ่ินเดียวที่
เจริญไดในเฉพาะสภาพ
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มากกวา 81 ชนิด ไดแกกลวยไมจากแหลงธรรมชาติ และเฟนชายผาสีดา 
   3.2 บริการวิชาการในสวนพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ ณ ตึกสิรินธร ไดแก แจก
เอกสารวิชาการ 1,368 ราย ตรวจวิเคราะหจําแนกชนิดตัวอยางพรรณไม 222 
ตัวอยาง ใหขอมูลพรรณไมดานอนุกรมวิธาน 231 ราย ระหวางป 2555-2558 
พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ มีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ ไดแก แจกเอกสาร
วิชาการ จํานวนมากกวา 4,000 เลม เปนเอกสารหนังสือที่ผลิตโดยกลุมวิจัย
พฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑพืช ตรวจวิเคราะหจําแนกชนิดตัวอยางพรรณไมจากผู
เขาใชบริการรวมมากกวา 100 ตัวอยาง และใหขอมูลพรรณไมดานอนุกรมวิธาน 
ประมาณ 80 รายซึ่งสวนใหญเปนพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืช
ทั่วไป 

นิเวศ 
  ๑ ๐ .  ก า ร ศึ ก ษ า ภู มิ
ปญญาพื้ นบ านด านพืช
พื้นเมืองในชุมชนประสบ
ปญหาด านการสื่ อสาร
ภาษาถ่ิน ทําใหขอมูลที่ได
มีความคลาดเคลื่อนในบาง
ชุมชน 
  ๑๑. การใหบริการตรวจ
วิ เคราะหชนิด/พันธุพืช 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ไมเต็มที่ เนื่องจากขาด
คูมือ/เอกสารวิชาการที่จะ
เปนแหลงสืบคนในการ
ตรวจสอบ 

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการ
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
   - การจัดทํารายงานชาติอนุสัญญา UNCCD ป 2557 ซึ่งเปนการรายงานผล 
การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินและหนวยงานที่เก่ียวของในประเด็นการสราง
ความตระหนัก การพัฒนาดานนโยบาย การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การพัฒนาศักยภาพขององคกร และดานงบประมาณและการถายทอดเทคโนโลยี 

สาเหตุที่ทําใหการจัดทํา
แผนปฏิบัติการแหงชาติของ
อนุสัญญาฯ ยังไมแลวเสร็จ
เนื่ องจากผลการประชุม 
COP12กําหนดใหประเทศ

ภาคีสมาชิกจะตองผนวก
เปาหมาย “สถานะความ
เสื่อมโทรมของที่ดินที่เปน 

เ พื่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า นต า มอ นุ สั ญญ า 
UNCCD กรมพัฒนาที่ดินในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย เห็นควรเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
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   - การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคในวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 
ทุกวันที่ 17 มิถุนายน ของทุกป 
   - อยูระหวางการปรับแผนปฏิบัติการแหงชาติใหสอดคลองกับแผนยทุธศาสตร 10 
ปของอนุสัญญา UNCCD  
   - เปนหนวยงานประสานงานหลักในการดําเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก โดยมีโครงการที่อยูในความรับผิดชอบ 2 โครงการ คือ 
1 โครงการในชวง GEF 5 ดําเนินงานรวมกับ FAQ โครงการ Decision Support 
for Mainstreaming and Scaaling up of Sustainable Land Management 
และโครงการในชวง GEF 6 ดําเนินการรวมกับ UNDP โครงการ Sustained Food 
Production and Natural Resource Conservation in Critical Landscape  
   - จัดตั้งคณะกรรมชาติอนุสัญญา UNCCD ในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยมีผูแทนหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณเขารวม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 
2. กลุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําไดดําเนินงานภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ โดยเปนผูแทนใน 
   - คณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา จัดตั้ง ข้ึนตามคําสั่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   - คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุมน้ําจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 
   นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานภายใตการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้าํในประเทศภายใตอนุสัญญาวา
ดวยพื้นที่ชุมน้ํา 2 โครงการ ไดแก 
 - โครงการการสํารวจ และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ

กลาง”(Land Degradation 
Neutrality: LDN) เขามาสู
แผนปฏิบัติการแหงชาติ
ดวย ดังนั้น จะตองมีการ 
ศึกษาและคัดเลือกพื้นที่
สําหรับการตั้ งเป าหมาย 
LDN ดังกลาวเพื่อผนวกเขา
สู ร า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
แหงชาติที่ไดจัดเตรียมไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการฯ ดานวิชาการ 
และคณะอนุกรรมการฯ ดานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติข้ึน
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานหลักที่สําคัญ และ
สรางการมีสวนรวมของหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
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ระดับทองถ่ิน 
 - โครงการวางแผนการใชที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ 
 
กรมประมง   
มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปา คร้ังที่ 16 (CITES CoP 16) ระหวางวันที่ 3 - 14 มีนาคม 
2556 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอ
ปรับลดบัญชีอนุสัญญาทั้งสิ้น 71 ขอเสนอ แบงเปน ขอเสนอดานสัตวปาทั้งสิ้น 49 
ขอเสนอ และขอเสนอทางดานพืชปา22 ขอเสนอ โดยมีขอเสนอของประเทศไทยที่
เก่ียวของกับสัตวน้ําไดแก ขอปรับลดบัญชีจระเขน้ําจืด (Crocodylus siamensis) 
และจระเขน้ําเค็ม (Crocodylus porosus) ของประเทศไทยจากบัญชี 1 เปนบัญชี 
2 ซึ่งไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุมจึงทําใหยังคงอยูในบัญชีหมายเลข 1 
ตามเดิม 
 2. จัดอบรม “แนวทางการข้ึนทะเบียนฟารมเพาะพันธเพื่อการคาระหวาง
ประเทศกับสํานักเลขาธิการไซเตส (CITES)” แกเกษตรกรและผูสนใจระหวางวันที่ 
11 - 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ 
 3. จัดสัมมนา “เตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535” วันที่ 23 - 24 
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
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 4. การดําเนินการดานมาน้ําตามที่ Seientific Services Team ของ
คณะกรรมการธิการดานสัตวตามอนุสัญญา CITES แจงวา มาน้ํา 3 ชนิดของไทยที่มี
การคาระหวางประเทศไดแก Hippocampus kelloggi, H. spinosissimus และ 
H. kuda ไดถูก Review Significant Trade ใหอยูในสถานะ Urgent Concern มา
ตั้งแต 23 กรกฎาคม 2553 จึงขอใหประเทศไทย ดําเนินการสํารวจ ศึกษา
วิเคราะห และออกมาตรการที่เก่ียวของ และรายงานผลตอสํานักเลขาธิการ CITES 
ซึ่งกรมประมงไดดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักเลขาธิการ 
CITES เรียบรอยแลว อีกทั้งไดดําเนินการจัดอบรมการจําแนกชนิดมาน้ําในเบื้องตน
แกผูประกอบการสงออกมาน้ําตากแหงพรอมทั้งมอบคูมือการจําแนกชนิด 
 5. ฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําที่ไดรับรองการข้ึนทะเบียนจากสํานักเลขาธิการ 
CITES รวมทั้งสิ้น 27 ฟารม ประกอบดวย 
      * ฟารมเพาะพันธุจระเข จํานวน 24 ราย 
      * ฟารมเพาะพันธุปลาอโรวานาหรือปลาตะพัด จํานวน 1 ราย 
      * ฟารมเพาะพันธุปลาบึก จํานวน 2 ราย 
    (รายละเอียดที่ http://cites.org) 
 6. กรมประมงเตรียมดําเนินการออกระเบียบกรมประมง วาดวยวิธี 
การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ และการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ และจัดเตรียมหนังสืออนุญาตใหเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ 
 7. กรมประมงไดดําเนินการโครงการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพในป 2555 และ 2556 
 8. กรมประมงไดดําเนินการดานการอนุรักษพันธุพืช โดยการเก็บรักษา
พันธุพืชน้ําโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงตนออนไวในหองปฏิบัติการและดําเนิน
โครงการวิจัยตาง ๆ ในการเก็บรักษาพันธุพืชน้ํา 
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 9. กรมประมงไดดําเนินการดานอนุกรมวิธาน โดยมีการจัดอบรมใหผูที่
สนใจเ ก่ียวกับความรูดานอนุกรมวิธานสัตวน้ํ าและการจัดทําหนังสือดาน
อนุกรมวิธาน เพื่อจําแนกชนิดสัตวน้ําตางๆ 
  10. กรมประมงไดสงผูแทนเขารวมประชุมคณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุมน้ํา 
สมัชชาภาคีอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา  
 11. กรมประมงไดดําเนินการโครงการขุดลอกตะกอนและวัชพืชในพื้นที่บงึ
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และหนองหาร จังหวัดสกลนคร เพื่อฟนฟูสภาพพื้นที่
และจํากัดการบุกรุกเพื่อเขายึดครองพื้นที่แหลงน้ํา 
 12. เขารวมประชุม South Asia Cites Workshop: implementing 
the shark Appendix II listings ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
 13. ประชุมหารือจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและ
กําหนดแนวทางอนุรักษ ฟนฟู วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558  
 
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของกลุม
สัตวมีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามและกําหนดแนวทางอนุรักษฟนฟู กลุมสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม กลุมนก กลุมสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและกลุมปลา 
 1. ประชุมหารือจัดทําอนุบัญญัติเพื่อรับรองพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.2558  
    - มาตรา 5 ประกาศกระทรวง เร่ือง กําหนดพันธุไมน้ําใหเปนสัตวน้ํา 
    - ใหกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลพิจารณาพรรณไมน้ําที่หายาก 
 2. ประชุมคณะทํางานจัดทําและวิเคราะหขอมูลสัตวน้ําตามอนุสัญญาวา
ดวยการคาสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559  และ คร้ังที่ 3 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
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    - ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติเพื่ออนุรักษและการบริหาร
จัดการปลาฉลามของประเทศไทย (Thailand National Plan of Action for 
conservation and management of Shark)  
 3. รายงานผลกระทบและการดําเนินงานเก่ียวกับการระงับการคามาน้ํา
ของประเทศไทยหลังจากการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา Cites 
คร้ังที่ 66 ระหวางวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิสต 
    - การสงออกมาน้ํ า  3 ชนิด ไดแก  มาน้ํ าหนาม (Hippocampus 
spinnososissimus), มาน้ํายักษ (H. kelloggy), มาน้ําดํา (H. kuda) ซึ่งสงผลให
มาน้ําสายพันธุ Hippocampus trimaculatus ถูกถอดถอนไปดวย ทําใหการ
สงออกมาน้ําทั้งหมดถูกระงับการสงออกชั่วคราวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
    - จัดอบรมใหด านตรวจสัตวน้ํ าจํ าแนกชนิดม าน้ํ า เบื้ องตนแก
ผูประกอบการสงออกมาน้ําตากแหงพรอมทั้งมอบคูมือจําแนกชนิด 
 4. จัดทําเอกสารวิชาการเก่ียวกับมาน้ํา  
    - ความหลากหลายของมาน้ําและการพัฒนาเคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพื่อใช
บริหารจัดการตามอนุสัญญา cites 
    - Seahorse in thai Water. 
    - Generating spatial data for marine conservation and management. 
    - Seahorse trade in Thailand in the post- Cites listing period. 
    - How do indiscriminate fisheries (commercial and small-
scale) affect small data – poor species. 
    - developing a data – poor species stock assessment using 
seahorse as a case study 
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กรมการขาว (กข.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
สนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ขอตกลง
ระหวางประเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวของ ดังนี้ 
     1. การรวบรวม อนุรักษ ฟนฟูพันธุกรรมขาว โดยเก็บรักษาพันธุขาว 24,000 
ตัวอยางเชื้อพันธุ ที่ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี ทําการตรวจสอบความงอกและปลูกฟนฟูเชื้อพันธุขาวที่มีความงอกต่ําหรือ
ปริมาณเมล็ดพันธุนอย ปละ 1,000-1,500 ตัวอยางเชื้อพันธุ เก็บเก่ียวผลผลิต
และนําเขาเก็บรักษาในหองอนุรักษ  
     2. การจําแนกลักษณะและคุณคาของเชื้อพันธุขาว โดยประเมินลักษณะ 
ทางสัณฐานวิทยา วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี ทดสอบปฏิกิริยาตอ
โรคแมลง ของเชื้อพันธุขาว 800-1,000 ตัวอยางเชื้อพันธุ ประเมินลักษณะทนแลง 
ทนเค็ม ทนดินเปร้ียว  ทนน้ําทวม ของเชื้อพันธุขาว 200-400 ตัวอยางเชื้อพันธุ  
     3.การอนุรักษขาวปาในสภาพธรรมชาติ ดูแลรักษาแปลงอนุรักษขาวปาในสภาพ
ธรรมชาติ พื้นที่ 87 ไร ที่ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
     4. ศึกษาปฏิกิริยาความตานทานโรคแมลงของขาวปาที่สุมเก็บจากแปลงอนุรักษ 
จํานวน 81 ตัวอยางพันธุ และประเมินลักษณะทนเค็มของขาวปาที่อนุรักษไว 
จํานวน 100 ตัวอยางเชื้อพันธุ 
      5. อนุรักษและใชประโยชนขาวพันธุพื้นเมือง โดยรวบรวมและปลูกศึกษาพันธุ
ขาวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนยวิจัยขาวสกลนคร จํานวน 550 พันธุ  
และศูนยวิจัยขาวสุรินทร จํานวน 240 พันธุ  
      6. การเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คร้ังที่ 12 

 
 
 1) ปญหาจากศัตรูขาว
และภัยธรรมชาติ เชน หนู
กัดกินตนขาว พายุฝน ทํา
ใหตนขาวหักลม นกกิน
เมล็ดขาวในระยะสุกแก 
เปนตน 
      2) ปญหาทางเทคนิค 
เชน ขาดโรงเรือนทดลองที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น 
      3) ประชากรขาวปา
ลดลงโดยตนขาวปาแหง
ตายเปนหยอมๆ และมี
ก า รแ พร ก ร ะ จ า ยขอ ง
วัชพืชในแปลงอนุรักษฯ 

 
 
- ควรดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ในการถายทอดความรูและสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อ
สรางจิตสํานึกและการมีสวน
รวมในการอนุรักษและคุมครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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     7. จัดใหมีการบรรยาย เร่ือง “กฎ ระเบียบ เก่ียวกับการอนุรักษและคุมครอง
พันธุพืช” และ “การนําเขาเมล็ดพันธุพืชเพื่อการทดลองหรือวิจัย” โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ใหแกนักวิชาการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการอนุรักษพันธุกรรม
ขาว ในการฝกอบรมหลักสูตร “การสํารวจและรวบรวมเชื้อพันธุขาว” ระหวางวันที่ 
4-7 กุมภาพันธ 2557 มีผูเขารวมการฝกอบรม จํานวน 50 คน ณ โรงแรมเดอะ
เซ็นทรัล พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
     8. จัดใหมีการบรรยาย เร่ือง “ขอตกลงระหวางประเทศ กฎ ระเบียบ และ
ขอตกลงที่เก่ียวของกับการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืช” และ 
“พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช ในบริบทของการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมขาว” ในการประชุมสัมมนาวิชาการ “แผนงานวิจัยอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมขาว” ระหวางวันที่ 18-21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเชียง
ของทีคการเดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผูเขารวมการประชุมสัมมนา ประกอบดวย
นักวิชาการดานการอนุรักษพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุขาว จํานวน 50 คน 
 

แผนงานที่ ๓.๔ การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและย่ังยืน 
ระยะเรงดวน 
๓.๔.๑ เรงรัดการจัดทําเขตศักยภาพแรและ
เขตเศรษฐกิจแรทั้งประเทศใหแลวเสร็จ เพื่อ
ใชประกอบการวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่ให
เกิดการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน และ
ลดผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแร 
ที่มีตอชุมชนในพื้นที่ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทธ.) อก (กพร.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. จําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด  
     -  ดําเนินการจําแนกเขตทรัพยากรแรจํานวน ๑๕ จังหวัด ไดแก จังหวัด
กําแพงเพชร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา ชัยนาท 
สุพรรณบุรี นครนายก นครปฐม อางทอง สิงหบุรี อยุธยา กรุงเทพ ปทุมธานี 

- - 
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มท นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ยะลา ปตตานี และนราธิวาส 
๒. สํารวจและประเมินพื้นที่ศักยภาพแรระดับไพศาล 
    ๒.๑ พื้นที่ดานชาง จังหวัดอุทัยธานี-สุพรรณบุรี พบพื้นที่ศักยภาพทางแรสูง
จํานวน ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๔๐.๗๐ ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพแรดีบุกและ
ทังสเตน 
    ๒.๒  พื้นที่งาว จังหวัดพะเยา-ลําปาง พบพื้นที่ศักยภาพทางแรสูงจํานวน ๕ 
แหลง เนื้อที่รวม ๔๓.๐๐ ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพแรตะก่ัว สังกะสี ทองแดง 
พลวง และแบไรต 
    ๒.๓  พื้นที่ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช- สุราษฎรธานี พบพื้นที่ศักยภาพ
ทางแรสูงจํานวน ๘ แหลง เนื้อที่รวม ๘๙.๐๐ ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพแรดีบุก 
วุลแฟรม วุลแฟรม รูไทล อิลเมไนต เซอรคอน โมนาไซต ซีโนไทม และลูโคซีน 
    ๒.๔  พื้นที่สองแคว จังหวัดพะเยา-นาน พบพื้นที่ศักยภาพทางแรสูงจํานวน ๒ 
แหลง เนื้อที่รวม ๕๒.๐๐ ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพแรใยหิน ทัลก โครไมต 
นิกเกิล ตะก่ัว สังกะสี และแรโลหะพื้นฐาน 
    ๒.๕  พื้นที่รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช พบพื้นที่ศักยภาพทางแรสูง
จํานวน ๔ แหลง เนื้อที่รวม ๑๒๗.๐๐ ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพแรแมกนีไทต 
อิลเมไนต ฮีมาไทต ลูโคซีน และดีบุก-ทังสเตน 
    ๒.๖  พื้นที่วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ-พิจิตร พบพื้นที่ศักยภาพทางแรสูงจํานวน ๔ 
แหลง เนื้อที่รวม ๔๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพแรทองคํา แบไรต และเหล็ก 
๓. สํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแรข้ันรายละเอียด 
    ๓.๑ พื้นที่แหลงแรดีบุก จํานวน ๔ แหลง พบบริเวณจังหวัดราชบุรี ๒ แหลง 
พังงา ๑ แหลง และเชียงราย ๑ แหลง เนื้อที่รวม ๓.๒ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ
ทรัพยากรแรรวม ๑๕,๒๗๕.๒๐ ตัน 
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    ๓.๒ พื้นที่แหลงแรควอตซ จํานวน ๒ แหลง พบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่
รวม ๐.๐๖๑ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรแรรวม ๒.๙๔ ลานตัน 
    ๓.๓ พื้นที่แหลงแรพลวง จํานวน ๑ แหลง พบบริเวณจังหวัดลําปาง เนื้อที่ ๑ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรแร ๔๖๗.๘๖ ตัน 
    ๓.๔ พื้นที่แหลงแรทรายแกว จํานวน ๓ แหลง พบบริเวณจังหวัดระยอง ๒ แหลง 
และฉะเชิงเทรา ๑ แหลง เนื้อที่รวม ๙.๗๔ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรแร
รวม ๕๗.๓๒.๙๔ ลานตัน 
    ๓.๕ พื้นที่แหลงแรหนัก-ธาตุหายาก จํานวน ๗ แหลง พบบริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี ๒ แหลง ระนอง ๒ แหลง อุทัยธานี ๑ แหลง สุราษฎรธานี ๑ แหลง 
และชุมพร ๑ แหลง เนื้อที่รวม ๔๓ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรแรรวม 
๑๓๓,๒๙๔ ตันโลหะ 
๔. สํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝง  
    ๔.๑ การสํารวจระดับไพศาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ สามารถ
กําหนดพื้นที่ศักยภาพทางแรสูง จํานวน ๕ แหลง เนื้อที่รวม ๓๖๓ ตารางกิโลเมตร 
มีปริมาณธาตุหายากรวม ๑๘๑,๒๘๗ ตันโลหะ ปริมาณทรัพยากรธาตุทอเรียมแฝง
รวม ๙๔,๑๕๖ ตันโลหะ และปริมาณทรัพยากรธาตุยูเรเนียมแฝงรวม ๑๙,๗๖๓ ตัน
โลหะ 
    ๔.๒ การสํารวจระดับรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถกําหนดพื้นที่
แหลงธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝง จํานวน ๑ แหลง คือ พื้นที่นางแล อยูใน
เขตตําบลนางแล และตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๓๘ ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณธาตุหายากรวม ๔๗๑,๔๗๐ ตันโลหะ ปริมาณทรัพยากรธาตุ
ทอเรียมแฝง ๘๔,๘๕๐ ตันโลหะ และปริมาณทรัพยากรธาตุยูเรเนียมแฝง ๒๕,๗๕๐ 
ตันโลหะ 



ผ๓-141 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๕. สํารวจและประเมินเพื่อกําหนดเขตแหลงแร 
    ๕.๑ แหลงแรทองคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร พบแหลงแรทองคําจํานวน ๘ 
แหลง ในพื้นที่ตําบลหวยออ หัวทุง บอเหล็กลอง และทุงแลง ครอบคลุมเนื้อที่รวม 
๐.๒๓ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรแรของโลหะทองคํา ๑๔.๓๔๒ ตัน 
    ๕.๒ แหลงหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง 
 - จังหวัดขอนแกน ชนิดหินทราย จํานวน ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๕.๐๕ ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๓๑๒.๐๐ ลานตัน  
 - จังหวัดอุดรธานี ชนิดหินทราย จํานวน  ๑ แหลง เนื้อที่ ๕.๐๐ ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหิน ๗๘.๐๐ ลานตัน 
 - จังหวัดอุบลราชธานี ชนิดหินบะซอลต จํานวน ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๔๐ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๑,๐๔๒.๐๐  ลานตัน  
 - จังหวัดศรีสะเกษ ชนิดหินบะซอลต จํานวน  ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๗.๓๐ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม  ๑๖๑.๐๐ ลานตัน 
 - จังหวัดบุรีรัมย ชนิดหินบะซอลต จํานวน ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๕๒๕.๐๐  
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๑๑,๗๑๐.๐๐ ลานตัน  
 - จังหวัดสุรินทร ชนิดหินบะซอลต จํานวน  ๑ แหลง เนื้อที่ ๑๐๙.๐๐ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหิน ๑,๗๐๐.๐๐ ลานตัน 
 - จังหวัดราชบุรี ชนิดหินแกรนิต จํานวน ๗ แหลง เนื้อที่รวม ๔.๔๕ ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๒๙๖.๑๙ ลานตัน และชนิดหินปูน จํานวน ๕ 
แหลง เนื้อที่รวม ๒.๗๓ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม  ๒๓๙.๖๓  
ลานตัน 
 - จังหวัดเพชรบุรี ชนิดหินแกรนิต จํานวน  ๕ แหลง เนื้อที่รวม ๔.๐๗ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๓๙๔.๐๑ ลานตัน 
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 - จังหวัดลพบุรี ชนิดหินบะซอลต จํานวน  ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๓๗.๕๐ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๒,๔๗๐ ลานตัน และชนิดหินไรโอไลต 
จํานวน  ๑ แหลง เนื้อที่ ๕.๐๐ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหิน ๒๕๕ ลาน
ตัน 
 - จังหวัดสระบุรี ชนิดหินไรโอไลต จํานวน  ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๓๕.๔๐ 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม ๒,๓๖๑ ลานตัน และชนิดหินแอนดีไซต 
จํานวน  ๒ แหลง เนื้อที่รวม ๔.๐๐ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินรวม 
๒๓๔ ลานตัน 
 

ระยะปานกลาง 
๓.๔.๒ พัฒนาเคร่ืองมือกํากับ ควบคุมการ
บริหารจัดการเหมืองแร ให เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงเรงสราง
มาตรการกํากับ ดูแลและชดเชยคาเสียหาย
ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายอยาง 
เปนธรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ : อก (กพร.)  ทส (ทธ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.)  
ดําเนินการดังนี้ 
1.การสรางมาตรการกํากับดูแลและชดเชยคาเสียหายใหแกชุมชนและสังคม 
ที่อยูโดยรอบประทานบัตรเหมืองแร 
      ในปงบประมาณ 2558 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.)   
ไดดําเนินการเรงรัดและพัฒนาการประกอบการเหมืองแรใหปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวนโดยมีการจัดตั้งกองทุนตางๆข้ึน 
กพร. ไดออกคําสั่งที่ 55/2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558  แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนภายใตการกํากับดูแลของ กพร. เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย และ
แนวทางการบริหารจัดการกองทุน ตรวจสอบกํากับดูแลใหมีการจัดตั้งกองทุน และ
การใชจายเงินกองทุนใหตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนตามที่กําหนดไวใน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ประกอบการ

- การอนุญาตให อาชญาบัตร
สํารวจแรและประทานบัตรการ
ทําเหมืองแร รวมถึงควบคุมการ
บริหารจัดการเหมืองแร เปน
อํานาจหนาที่ของกรมอุตสาหกรรม
พื้ น ฐ านและกา ร เหมื อ ง แ ร 
ในขณะที่กรมทรัพยากรธรณี  
มีอํานาจหนาที่ ในการสํารวจ 
ศึกษา วิจัย เผยแพรความรูทาง
วิชาการดานธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อนุญาตประทานบัตร ทั้งนี้ ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก 
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานกองทุนโดยไดออกคําสั่งที่ 147/2558 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อทําหนาที่เรงรัดการจัดตั้งกองทุน ดูแลการนําเงิน
เขา การเบิกจายเงินกองทุน และกํากับดูแลการดําเนินงานกองทุนใหตรงตาม
วัตถุประสงค และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนโดยไดออก
คําสั่งที่ 146/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558  เพื่อทําหนาที่ติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานของกองทุนตางๆ ใหเปนไปอยางโปรงใส สอดคลองกับวัตถุประสงค-
ของกองทุน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกชุมชนโดยรอบ และไดกําหนด 
แนวทางการบริหาร โดยกําหนดนโยบายใหทุกประทานบัตรตองมีการจัดตั้งกองทุน
กอนเปดการทําเหมือง  
     ในปงบประมาณ 2559 กพร. ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหวาง
วันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ หองประชุมโพแทช ชั้น 2 กพร. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประเด็นปญหาในการจัดทําฐานขอมูลกองทุนจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในแตละเขต
พื้นที่ พรอมทั้งสรางความเขาใจที่ตรงกันใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และรวบรวมเปนฐานขอมูลกองทุนภายใตการกํากับดูแล
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ถูกตอง สามารถนําไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป มีผูเขารวม เจาหนาที่กลุม
ตรวจสอบภายใน เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต
พื้นที่ 1-7 สํานักบริหารสิ่งแวดลอม สํานักเหมืองแรและสัมปทาน จํานวน 35 คน 

2. ตรวจสอบกํากับดแูลการประกอบการทําเหมืองแรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง ครบถวน และเครงครัด  
     ในปงบประมาณ 2558 กพร.ไดดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนํา
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การจัดการสิ่งแวดลอมจํานวน 368 ราย ตรวจประเมินรายงานการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของผูประกอบการ จํานวน 467 ราย ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมกรณี
ประทานบัตรสิ้นอายุ เวนคืนประทานบัตร จํานวน 38 ราย ตรวจสอบรายงานผล
การดําเนินงานการฟนฟูพื้นที่ที่ทําเหมืองแร จํานวน 62 ราย และพิจารณากําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมกรณีผูประกอบการ
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมือง ขอตออายุประทานบัตร และขอเพิ่มชนิดแร 
จํานวน 32 ราย รวมทั้งแกไขปญหาการรองเรียนของราษฎรที่ไดรับความเดือนรอน
จากการทําเหมืองแร จํานวน 6 ราย ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  
โดยการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองดวยการตรวจวัดคาความทึบแสงในพื้นที่ที่มีการ
ประกอบการกิจการโรงโม  บด หรือยอยหิน จํานวน 218 ราย ในจังหวัด 
กําแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย ตาก ตราด นาน นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี 
พะเยา พิษณุโลก แพร ราชบุรี ระยอง ลําปาง ลําพูน สระแกว สุโขทัย สุราษฎรธานี 
และอุตรดิตถ ซึ่งผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีพบวา ผูประกอบการบางรายปฏิบัติตามมาตรการ ฯ  
ยังไมครบถวนหรือไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไดมีการใหคําแนะนําแกผูประกอบการ
ใหปฏิบัติมาตรการ ฯ อยางถูกตองครบถวนโดยเครงครัดแลว 
     ในปงบประมาณ 2559 กพร. ไดดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนํา
การจัดการสิ่งแวดลอมจํานวน 682 ราย ตรวจประเมินรายงานการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของผูประกอบการ จํานวน 499 ราย ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมกรณี
ประทานบัตรสิ้นอายุ เวนคืนประทานบัตร จํานวน 41 ราย ตรวจสอบรายงานผล
การดําเนินงานการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว จํานวน 102 ราย และ
พิจารณากําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมกรณี
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูประกอบการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองขอตออายุประทานบัตร และ
ขอเพิ่มชนิดแร จํานวน 23 ราย รวมทั้งแกไขปญหาการรองเรียนของราษฎรที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากการทําเหมืองแร จํานวน 2 ราย ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองดวยการตรวจวัดคาความทึบแสง 
ในพื้นที่ที่มีการประกอบการกิจการโรงโม บด หรือยอยหิน จํานวน 256 ราย  
ในเขตจังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี บึงกาฬ บุรีรัมย รอยเอ็ด เลย  
ศรีสะเกษ สุพรรณบุ รี  สุ รินทร  หนองบัวลํา ภู อุบลราชธานี  ชลบุ รี  ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีพบวา ผูประกอบการบางรายปฏิบัติตาม 
มาตรการ ฯ ยังไมครบถวนหรือไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไดมีการใหคําแนะนําแก
ผูประกอบการใหปฏิบัติมาตรการ ฯ อยางถูกตองครบถวนโดยเครงครัด 

3. การสงเสริมใหสถานประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานดําเนินตาม
นโยบายเหมืองแรสีเขียว 
    3.1 โครงการสงเสริมการประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานเขาสู
มาตรฐานเหมืองแรสีเขียว 
    ในปงบประมาณ 2558 กพร. ไดดําเนินการ 
                1) จัดสงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจประเมิน
ผูประกอบการเบื้องตนทั่วประเทศจํานวน 60 ราย  
                 2) สงเสริมสถานประกอบการใหไดรับการพัฒนาและยกระดับสู
มาตรฐานเหมืองแรสีเขียว จํานวน 25 ราย  
                 3) ตรวจประเมินสถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการตาม
มาตรฐานเหมืองแรสีเขียวโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแรสีเขียว 
มีจํานวน 25 ราย มีผูผานเกณฑจํานวน 23 ราย 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

                4) สงเสริมการรักษามาตรฐานเหมืองแรสีเขียว สําหรับสถาน
ประกอบการที่เคยไดรับรางวัลเหมืองแรสีเขียวมาแลว โดยเชิญชวนผูประกอบการ
สงขอมูลที่ไดดําเนินการเพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดรับรางวัลเหมืองแรสีเขียว และลง
พื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการดําเนินการ กอนประกาศผูประกอบการที่ผานการ
ประเมิน โดยมีผูขอเขารับการประเมินจํานวน 62 ราย ผานเกณฑการประเมิน 62 
ราย 
     ในปงบประมาณ 2559 กพร. ไดดําเนินการ 
        1) จัดสงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจประเมินผูประกอบการ
เบื้องตนทั่วประเทศจํานวน 57 ราย  
        2) สงเสริมสถานประกอบการใหไดรับการพัฒนาและยกระดับสูมาตรฐาน
เหมืองแรสีเขียว จํานวน 34 ราย  
       3) ตรวจประเมินสถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการตามมาตรฐาน
เหมืองแรสีเขียวโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแรสีเขียว จํานวน 34 
ราย มีผูผานเกณฑจํานวน 32 ราย 
       4) สงเสริมการรักษามาตรฐานเหมืองแรสีเขียว สําหรับสถานประกอบการที่
เคยไดรับรางวัลเหมืองแรสีเขียวมาแลว โดยเชิญชวนผูประกอบการสงขอมูลที่ได
ดําเนินการเพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดรับรางวัลเหมืองแรสีเขียว และลงพื้นที่เพื่อตรวจ
ประเมินผลการดําเนินการ กอนประกาศผูประกอบการที่ผานการประเมิน โดยมีผูขอ
เขารับการประเมินจํานวน 70 ราย ผานเกณฑการประเมิน 70 ราย 
    3.2 การสงเสริมการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลมาใชใน
สถานประกอบการ 
        ในปงบประมาณ 2558 กพร. ไดดําเนินการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
ในการทํากิจกรรม 5ส ใหแกผูประกอบการ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ศึกษาและ
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วิเคราะหสภาพปญหาเบื้องตนของสถานประกอบการ  คร้ังที่ 1 พรอมใหคําแนะนํา
ในการปรับปรุงพื้นที่ และมอบหมายใหผูประกอบการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการ และดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดทํา 5ส ของ
ผูประกอบการคร้ังที่ 2 โดยมีสถานประกอบการที่มีการปรับปรุงตามแนวทางของ
กิจกรรม 5ส จํานวน 10 ราย ในเขตจังหวัดสุโขทัย 2 ราย อุตรดิตถ 3 ราย ตาก  
4 ราย กําแพงเพชร 1 ราย ทั้งนี้จากการเขารวมโครงการดังกลาว ทําให 
สถานประกอบการสามารถพัฒนาไปสูมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว พรอมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทํางานและความปลอดภัยใหเจาหนาที่ และชวยลดคาใชจายในการดําเนิน
กิจการของสถานประกอบการมากข้ึน 
       ในปงบประมาณ 2559 กพร. ไดดําเนินการสงเสริมการนํา 5ส มาใชในสถาน
ประกอบการ โดยเจาหนาที่จากสํานักบริหารสิ่งแวดลอมรวมกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานการตรวจและติดตามกิจกรรม 5ส ไดเขาไปจัดการอบรมการจัดกิจกรรม 5ส 
และตรวจประเมินสถานประกอบการ พรอมทั้งใหคําแนะนําในการรักษากิจกรรม  
5ส แกผูประกอบการในเขตจังหวัดนาน อุตรดิตถ สุโขทัย และนครสวรรค จํานวน 
7 ราย มีสถานประกอบการที่ผานเกณฑการประเมินการรักษากิจกรรม 5ส จํานวน 
6 ราย   
         โดยผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาวตั้งแตปงบประมาณ 2547 – 2559  
มีผูประกอบการเขารวมโครงการการนํา 5ส มาใชในสถานประกอบการแลวทั้งสิ้น
จํานวน 101 ราย เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จํานวน 35 ราย เขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จํานวน 10 ราย  และเขาสูโครงการเหมืองแรสีเขียว 
จํานวน 28 ราย โครงการ CSR จํานวน 14 ราย และเขาสูระบบมาตรฐาน ISO 
14001 จํานวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ 30 จังหวัด และมีการพัฒนาตอยอด 



ผ๓-148 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกันจํานวน 7 ราย 
    3.3 การสงเสริมการปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ประกอบการ 
          ในปงบประมาณ 2558 กพร. ไดดําเนินการตรวจสอบผูประกอบการ
จํานวน 41 ราย ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับการปรับปรุงพื้นที่ทําเหมือง เชน การปลูกตนไม การจัดทําแผนและ
ดําเนินงานปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ทําเหมืองแร พรอมกับใหคําแนะนํา 
สงเสริมใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ประกอบการ ซึ่งมีผูประกอบการ
สนใจ และเขารวมดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ประกอบการ จํานวน 
34 ราย ในพื้นที่  8 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก นครพนม บึงกาฬ รอยเอ็ด 
สุโขทัย อุตรดิตถ และอุบลราชธานี รวมเนื้อที่ปลูกตนไมโตเร็ว 290 ไร รวมจํานวน
กลาไม 116,000 ตน 

 ในปงบประมาณ 2559 กพร. ไดดําเนินการตรวจสอบผูประกอบการ
จํานวน 50 ราย ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับการปรับปรุงพื้นที่ทําเหมือง เชน การปลูกตนไม การจัดทําแผนและ
ดําเนินงานปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ทําเหมืองแร  พรอมใหคําแนะนํา สงเสริม
ใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ประกอบการ ซึ่งมีผูประกอบการสนใจ และ
เขารวมดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ประกอบการ จํานวน 35 รายใน
พื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี เพชรบูรณ และลพบุรี รวมเนื้อที่ปลูกตนไมโตเร็ว 
272.5 ไร รวมจํานวนกลาไม 109,000 ตน 

4. การตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร 
    ปงบประมาณ 2558 กพร.ไดดํ า เนินการติดตามในพื้นที่จั งหวัดชลบุ รี 
ผูประกอบการเหมืองแรจํานวน 13 ราย โรงโม 16 โรง พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผูประกอบการเหมืองแรจํานวน 10 ราย โรงโม 11 โรง พื้นที่จังหวัดราชบุรี 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูประกอบการเหมืองแรจํานวน 6 ราย โรงโม 7 โรง ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ดานฝุนละออง ระดับเสียงแรงสั่นสะเทือน พบวา ทุกพื้นที่มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน ประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ดังกลาวมีความพึงพอใจตอ 
การดําเนินโครงการพื้นที่จังหวัดชลบุรี รอยละ 85.49 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
รอยละ 82.2 และพื้นที่จังหวัดราชบุรีรอยละ 8๖.๕ ตามลําดับ 
    ในปงบประมาณ 2559 กพร. ดําเนินการ 
    1) ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี พบวา การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ดานสิ่งแวดลอมเฉพาะรายที่ผูประกอบการเหมืองแร/โรงโมหินเปนผูปฏิบัติ เชน 
แผนดานการคมนาคมขนสง แผนการปรับปรุงโรงโม แผนการปลูกตนไม พบวาทั้ง 3 
พื้นที่มีการดําเนินงานอยางเครงครัด แตยังพบปญหาดานการปลูกตนไมบริเวณที่อยู
ตามแนวถนนจะติดสายไฟฟาแรงสูง แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่
สวนกลาง ไดแก แผนการประชาสัมพันธ แผนการลดฝุนละออง และแผนการ
คมนาคมขนสง พบวา ผูประกอบการมีความรวมมือกันในการปฏิบัติตามแผน แตยัง
พบปญหาเก่ียวกับการขโมยอุปกรณไฟจราจร การควบคุมความเร็วรถบรรทุกและ
การปดคลุมผาใบของบริษัทที่มารับซื้อหินจึงสงผลใหเกิดการรวงหลนของหินและฝุน
สะสมในเสนทางขนสงแรจํานวนมาก แผนการติดตามตรวจสอบ พบปญหา
คณะกรรมการทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่ กําหนดไวให
ดําเนินการอยางนอยปละ 2 คร้ัง เนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองของระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
      ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานฝุนละออง ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน 
พบวาสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน พื้นที่จังหวัดชลบุรี พบคาฝุนละออง
แขวนลอยรวมเกินมาตรฐาน (0.330 มก./ลบ.ม.) ซึ่งไดแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของ
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในพื้นที่ทราบพรอมทั้งแนะนําใหมีการตรวจสอบและแกไขปญหาโดยการลดปริมาณ
ฝุนสะสมบริเวณดังกลาว ทั้งนี้จากผลการดําเนินงานของทั้ง 3 พื้นที่ไดนําประเด็น
ปญหาที่พบมาเปนแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป 
    2. ดําเนินการศึกษาในพื้นที่กลุมประทานบัตรเหมืองแรหินอุตสาหกรรมบริเวณ
เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ผูประกอบการเหมืองแรจํานวน 10 ราย โรงโม 6 โรง 
ซึ่งจากรายงานความกาวหนาคร้ังที่  1 ศึกษาผลกระทบ พบวา ชุมชนไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินมากที่สุด รองลงมาคือการขนสง และการบด
ยอย ดังนั้นการสรางมาตรการเพื่อลดผลกระทบควรพิจารณาถึงข้ันตอน การระเบิด 
การขนสง และการบดยอยเปนสําคัญ และพบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรธรณ ี(ทธ.) 
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และกรมทรัพยากรธรณี รวมกันจัดทํา ราง
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 
 

- - 

๓.๔.๓ สรางกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของ
ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ชุ ม ช น  ใ น ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และดูแล
การทําเหมืองแรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
หนวยงานรับผิดชอบ : อก (กพร.) มท 
(อปท.) อพช. 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.)  
ดําเนินการดังนี้ 
 1. การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายทุกภาคสวนในการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
     1.1 ถายโอนภารกิจใหแก อปท. ในปงบประมาณ 2558 กพร. ไดดําเนินการ 

- - 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

           1) ติดตามใหคําแนะนําแก อปท. ที่ไดรับการถายโอนภารกิจการดูแล
สิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร จํานวน 36 แหง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง 
นครพนม นครสวรรค บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ พังงา พิจิตร รอยเอ็ด ระนอง สงขลา 
สตูล สระบุรี และอุบลราชธาน ี
           2) จัดการฝกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกภาคผูประกอบการ
เหมืองแร “โครงการพี่สอนนอง” โดยนําผูประกอบการที่ดี มาเปน   พี่เลี้ยงหรือ
ตัวอยางใหแกผูประกอบการเหมืองแร มีผูเขารวมการฝกอบรมจํานวน 59 คน 
ไดแก ผูประกอบการ 35 คน เจาหนาที่ของ อบต./เทศบาล จํานวน 15 คน และ
เจาหนาที่ อสจ. และ ฝ.พร. จํานวน 9 คน  
           3) จัดสัมมนาผูบริหารและเจาหนาที่  อปท. เจาหนาที่  ฝ.พร. และ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อเสริมสรางและแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ถายโอน มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 176 คน ไดแก เจาหนาที่ อปท. 
จํานวน 102 คน เจาหนาที่  อสจ. ฝ.พร. จํานวน 33 คน สรข. 5 คน และ
เจาหนาที่ กพร. จํานวน 36 คน  

     ในปงบประมาณ 2559 กพร. ไดดําเนินการ 
     1) จัดการฝกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกภาคผูประกอบการ

เหมืองแร “โครงการพี่สอนนอง” โดยนําผูประกอบการที่ดี จํานวน 4 ราย มาเปน
วิทยากร มีผูเขารวมการฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 123 คน   

     2) จัดสัมมนาผูบริหารและเจาหนาที่ อปท. เจาหนาที่ ฝ.พร. และเจาหนาที่
ที่เก่ียวของ เพื่อเสริมสรางและแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ถายโอน พรอมทั้งมีการมอบรางวัลใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ชนะ
การประกวดโครงการ “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดลอมเหมืองแร” กรุงเทพฯ  
มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 139 คน  
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลัง
การอบรมและสํารวจความคิดเห็นจากผูประกอบการ  และผูที่ เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. จํานวน 450 ราย มีการตอบกลับมาจํานวน 409 ราย   
          4) ใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาหนาที่ อบต. ที่ปฏิบัติงานจํานวน 51 อบต.  
ใน 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี เชียงใหม อุตรดิตถ อุบลราชธานี 
ชลบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี นครราชสีมา และเพชรบูรณ   
     1.2 การจัดตั้งเครือขายภาคประชาชน  
          ในปงบประมาณ 2558 กพร. ไดดําเนินการฝกอบรมและสรางเครือขาย
ประชาชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแร จํานวน 
33 เครือขาย จํานวน 164 คน ใน 27 ตําบล 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ชัยภูมิ เชียงใหม นครศรีธรรมราช นครสวรรค บึงกาฬ พิจิตร เพชรบูรณ แมฮองสอน 
รอยเอ็ด ลพบุรี ลําปาง และสระบุรี   

     ในปงบประมาณ 2559 กพร.ไดดําเนินการ 
          1) จัดกิจกรรมฝกอบรมใหกับเครือขายภาคประชาชนที่ไดจัดตั้งไวเพื่อเฝา
ระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแร มีเครือขายภาคประชาชน 
เขารวม จํานวน 43 เครือขาย จํานวน 262 คน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 
นครสวรรค นครราชสีมา ลําปาง และลพบุรี 

     2) สรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่
มีการทําเหมืองแร จํานวน 5 เครือขาย จํานวน 28 คน ใน 5 ตําบล 2 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี และนครราชสีมา  
          3) กระตุนการทํางานของเครือขายภาคประชาชนเดิมที่ไดสรางไวตั้งแต 
ป 2550-2558 จํานวน 42 เครือขาย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธาน ี
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓.๔.๔ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มขีดความสามารถให กับหนวยงาน
ทองถ่ินระดับตําบล เพื่อเปนหนวยงาน
เครือขายในการจัด เ ก็บขอมูลพื้นฐาน 
ที่ เ ก่ียวของ การเฝาระวัง และปองกัน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจาก
การพัฒนาทรัพยากรแร 
หนวยงานรับผิดชอบ : อก (กพร.)  ทส 
(ทธ.)  มท (อปท.)  สธ (อน.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
การพัฒนาเทคโนโลยีการรายงานผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มี 
การทําเหมือง ไดพัฒนาเว็บไซตใหกับเครือขายภาคประชาชนและทองถ่ิน สามารถ
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รายงานการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีการทําเหมืองแร 
รายงานขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบประทานบัตร
และกรณีเร่ืองรองเรียน รวมทั้งรวบรวมขอมูลคุณภาพ สิ่งแวดลอมในพื้นที่ประทาน
บัตรเหมืองแร จากการรายงานผลการตรวจของผูประกอบการเขาสูเว็บไซตเพื่อ
เผยแพรใหแกผูที่เก่ียวของไดรับทราบ 
     ในปงบประมาณ 2558 กพร. ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ปรับปรุงฐานขอมูล
สถานประกอบการใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
     ในปงบประมาณ 2559 กพร. ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุง
ฐานขอมูลสถานประกอบการ เครือขายภาคประชาชน ใหทันสมัย 
 

- - กรมทรัพยากรธรณีสามารถให
ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจาก
การทําเหมืองเพื่อใหประชาชน
และหนวยงานทองถ่ินที่มีแหลง
แรไดรับทราบ แตไมมีหนาที่ใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถใหกับหนวยงาน
ทองถ่ิน 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย (อน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบประปาหมูบานในพื้นที่รอบเหมืองแร
ทองคํารอยตอ 3 จังหวัด (อบต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร อบต.ทายดง  
อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ และ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก) ทั้งสิ้น 49 
แหง 

- สนับสนุนใหองคกรปกครอง
ส วนท อง ถ่ินมี ร ะบบในการ
ติ ด ต า ม ดู แ ล ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมูบ านในพื้นที่  และพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลระบบประปา
หมูบาน 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓.๔.๕ สงเสริมการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
นวัตกรรมและองคความรูใหมๆ เพื่อการ
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรแรอยาง
ชาญฉลาด 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทธ.)  อก 
(กพร.)  นร (สกว.)  วช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) . 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรตนแบบ ไดแก นายสุพจน ระยับศรี และนายวิจิตร 
ราชจําป แปลงนาทดลอง คือ บานโพนสูงใต ตําบลโพนสูง อําเภอบานดุง และแหลง
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่ ดินเค็ม คือ แปลงทดลองของเกษตรกรตนแบบ บานโพนสูงใต 
ตําบลโพนสูง อําเภอบานดุง 
๒. จังหวัดขอนแกน เกษตรกรตนแบบ ไดแก  นายชัยณรงค มวงนิล แปลงนา
ทดลอง คือ บานทุม ตําบลบานทุม อําเภอเมือง และแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดิน
เค็ม คือ อาคารกองทุนหมูบานบานทุม ตําบลบานทุม อําเภอเมือง 
๓. จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรตนแบบ ไดแก นายบัวพันธ อุปโก แปลงนา
ทดลอง คือ บานหนองเดิ่น ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม และแหลงเรียนรูการ
พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ โรงเรียนบานกระยอมหนองเดิ่น ตําบลหนองแสง อําเภอวาป
ปทุม 
๔. จังหวัดรอยเอ็ด เกษตรกรตนแบบ ไดแก นาย ชัยสวาสดิ์  เจริญผิว และ 
นางทองสุข เจริญผิว แปลงนาทดลอง คือ บานดงเมืองจอก ตําบลศรีโคตร อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน และแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ ศูนยเผยแพร
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
๕. จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรตนแบบ ไดแก นายสิงโต วังกลาง และนางทองพูล 
วังกลาง แปลงนาทดลอง คือ บานทุงมน ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง และแหลง
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ อาคารเรียนโรงเรียนบานโตนด ตําบลโตนด 
อําเภอโนนสูง 
๖. จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรตนแบบไดแก นายสมทรง ปอมจัตุรัส และนางสมคิด 

 
 
 
ขอจํากัดดานงบประมาณ 

 
 
 

- 



ผ๓-155 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
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ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปอมจัตุรัส แปลงนาทดลอง คือ บานหัวบึง ตําบลบานตาล อําเภอบําเหน็จณรงค 
และแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบาน
ตาล อําเภอบําเหน็จณรงค 
๗. จังหวัดบุรีรัมย เกษตรกรตนแบบ ไดแก นายเชย ศิริวิทยากูล และนางสัมฤทธิ์ ศิริ
วิทยากูล แปลงนาทดลอง คือ บานกูฤาษี ตําบลหนองเยือง อําเภอบานใหมชัยพจน 
และแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ อาคารศูนยการเรียนรูชุมชน ภายใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองเยือง อําเภอบานใหมชัยพจน 
๘. จังหวัดสุรินทร เกษตรกรตนแบบไดแก นายดวงใจ สรสิทธิ์ และนายสมบูรณ 
สัตยฌุชนม แปลงนาทดลอง คือ บานงิ้ว ตําบลยะวึก อําเภอ ชุมพลบุรี และแหลง
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ อาคารที่ทําการของสํานักเทศบาลตําบลยะวึก 
อําเภอชุมพลบุรี 
๙. จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรตนแบบไดแก นายพันธ หนองโน และนายสันต 
แหวนหลอ แปลงนาทดลอง คือ บานน้ําออม ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล และ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ คณะพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ อําเภอเมือง  
๑๐. จังหวัดยโสธร เกษตรกรตนแบบคือ นายประสิทธิ์ เกตุสิทธิ์ แปลงนาทดลอง คือ 
บานโพนเมือง ตําบลฟาหวน อําเภอคอวัง และแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน อําเภอคอวัง และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร อําเภอมหาชนะชัย 
 

๓.๔.๖ พัฒนาเครือขายเชื่อมโยงขอมูล
ท รั พ ย า ก ร แ ร  กั บ ข อ มู ล ด า น อ่ื น ๆ 
โดยเฉพาะขอมูลดานสุขภาพ รวมถึงสราง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  
ดําเนินการ ดงันี ้

- - 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ชองทางการเผยแพรข อมูล  และการ
รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานในการเขาถึงและใชประโยชน
จ า กท รัพย ากรแ ร  โ ด ยสนั บ สนุ น ให
สาธารณชนมีสวนร วมในการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนพัฒนาใหเปนศูนย
ข อมู ลกลางที่ มี ข อมูลทันสมัย  เข า ถึ ง 
ไดสะดวก และมีการใหบ ริการอย า ง 
มีประสิทธิภาพ 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (ทธ.)  อก 
(กพร.)  สธ (อน.) 

- มีการเผยแพรขอมูลทรัพยากรแรผานเว็บไซตของกรมทรัพยากรธรณี เชน 
รายงาน/บทความวิชาการ ผานระบบการสืบคนออนไลน (E-book)  และการ
เผยแพรขอมูลบริเวณพบแร พื้นที่แหลงแรผานฐานขอมูล GIS ของกรมทรัพยากร
ธรณี 

แผนงานที่ ๓.๕ การจัดการพ้ืนที่วิกฤตสิ่งแวดลอม 
ระยะเรงดวน 
๓.๕.๑ กํ าหนดเขตพื้ นที่ และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนน้ําลําธารที่มี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่
อ่ืน มีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรม 
หรือมีสภาพปญหาคุณภาพสิ่ งแวดลอม
รุนแรงเข า ข้ันวิ กฤติ  จํ าเป นต องได รับ 
การแกไขโดยทันที ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.) ได
ดําเนินการศึกษาเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ตนน้ําลําธารลุมน้ําแมแจมตอนบนเปนพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
 การดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ประชุมเพื่อใหขอมูลการใชที่ดินตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมรวมกับหนวยงานระดับจังหวัดและระดับตําบลใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ๓-157 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ.)  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา หมูบานนํารอง ตําบลละ ๑ หมูบาน 

 ผลผลิต 

  ขอมูลการใชที่ดินตามสภาพความเปนจริงในหมูบานนํารอง ในพื้นที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ตําบลบานจันทร ไดแก บานหวยฮอม ตําบลแจม
หลวง  ไดแก บานก่ิวโปง ตําบลแมแดด ไดแก บานหวยปู 
 การดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  1. นําเสนอขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อําเกอ
กัลยาณิวัฒนา ใหกับภาคสวนที่เก่ียวของใน ๓ ตําบล เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  2. ประชุมเพื่อสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมแกประชาชนในพื้นที่
และสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อระดมความคิดเห็นใน
การจัดการพื้นที่ลุมน้ําอยางตอเนื่อง 

  3. จัดทํา (ราง) ประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนน้ําลําธาร บริเวณอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม และนํา
(ราง)ประกาศฯดังกลาว ไปรับฟงความคิดเห็นใน ตําบล ของอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ผลผลิต 
 1. ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและขอมูลการใชที่ดิน 
 2. ความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมระดับตําบล ๓ ตําบล 

 การดําเนินการ ป พ.ศ. 2557 
1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม อําเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม (เพิ่มเติม) 
2. เตรียมเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหคุณภาพน้ํา เพื่อเปนฐานขอมูลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ๓-158 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 การดําเนินงาน ป ๒๕๕8-2559 
    1. ดําเนินการเก็บตัวอยางและวิเคราะหผลคุณภาพน้ําบริเวณอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดทํารายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพื้นที่ตนน้ําลําธาร (อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม) อยาง
ตอเนื่อง 
     2.จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา (ราง) เขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําเสนอขอมูล
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวคิดการจําแนกเขตพื้นที่คุมครอง 
รวมทั้ง (ราง) ประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ขอมูลสถานการณ
ทรัพยากรธรรมชาติ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนมีนาคม และ
เดือนสิงหาคม 2558 
    3. จัดประชุมรับฟงความเห็นในระดับตําบลจากประชาชนในพื้นที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เพื่อถายทอดแนวความคิดในการจําแนกเขตพื้นที่
และการกําหนดมาตรการในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนในพื้นที่มี 
ความเขาใจในการดําเนินงานยิ่งข้ึน 

- สผ. โดย สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ไดดําเนินการกําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้  

มาตรา 43 (กฎกระทรวง) 
๑. กฏกระทรวง ฉบับที่  ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) พื้นที่ปาดูนลําพัน จังหวัด

มหาสารคาม  
       ทั้งนี้ อยูระหวางดําเนินการ จํานวนอีก ๔ ฉบับ ไดแก 
๑. รางกฏกระทรวง บริเวณพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การออกกฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวง ตาม
มาตรา ๔๓ หรือ มาตรา 
๔๕ นั้ น  จํ า เป นต องใช
ระยะเวลา  เนื่ องจากมี
ข้ั น ตอน หล าย ข้ั นตอน  
และตองดําเนินการใหไดขอ
ยุ ติ ก อน  แล วนํ า เสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



ผ๓-159 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แมตาว และ ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
๒. รางกฏกระทรวง บริเวณพื้นที่บางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 
๓. รางกฏกระทรวง บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยรางกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการแลว และ

สงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณากอนที่จะมีผลบังคับใชตอไป  
๔. รางกฎกระทรวง บริเวณพื้นที่อําเภอปลวกแดง อําเภอบานคาย และอําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นชอบในหลักการ
ของรางกฎกระทรวงแลว ขณะนี้อยูระหวางนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา 

มาตรา 45 (ประกาศกระทรวง) 
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓  

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม อําเภอ
เมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๕๓  

โดยประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับไดขยายระยะเวลาการบังคับใชไปอีก ๒ ป 
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด 
ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา ตําบลหนาเมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
การจัดการดานสิ่งแวดลอม
ใ น เ ข ต พื้ น ที่ คุ ม ค ร อ ง
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และ 
คณะรัฐมนตรี  และเมื่ อ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบใน
หลักการแลว จะตองสงให
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและ
ร า ง อ นุ บั ญั ติ ที่ เ ส น อ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ต ร ว จ
พิจารณา ซึ่งในกระบวนการ
นี้ สํานักงานคณะกรรม การ
กฤษฎีกา หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและ
ร า ง อ นุ บั ญั ติ ที่ เ ส น อ
คณะรัฐมนตรี จะใชระยะเวลา
ตรวจพิจารณาคอนขางนาน 
เนื่องจากอาจจะมีงานตรวจ
พิจารณารางกฎหมาย ที่
รับผิดชอบคอนขางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ๓-160 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๗  

5. ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม และในทองที่ตําบลอุโมงค  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558 

๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา 
อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอ
เหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ทั้งนี้ อยูระหวางดําเนินการอีก 1 ฉบับ คือ รางประกาศฯ บริเวณแนวชายฝง
ทะเลอําเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
 
 
 
ทสจ.พังงา 
ดําเนินการ ดังนี้  
- ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดเขตพื้นที่

ดังนั้น กระบวนการในการ
ออกกฎกระทรวง หรื อ
ประกาศกระทรวง ดังกลาว 
เพื่ อมาบั งคับใช ในพื้ นที่
เหลานั้นจะไมทันกับการ
พัฒนาในพื้นที่  เนื่องจาก
ก ฎ ห ม า ย จ ะ ไ ม มี ผ ล
ยอนหลังสําหรับโครงการที่
ไดดําเนินการอยูกอนแลว 
      ๒.  สํ า ห รั บพื้ นที่ ที่
ประกาศมีผลบังคับใชแลว 
สวนใหญจะมีปญหาเร่ือง 
การตีความตามกฎหมายใน
รางประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับตางๆ ความไมเขาใจ
ของผูเจาหนาที่นํากฎหมาย
ไป ป ฏิ บั ติ  ร ว ม ถึ ง ก า ร
หลีกเลี่ยงมาตการที่กําหนด
ไว ในประกาศกระทรวง
ดังกลาว ของผูประกอบการ 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอ
ทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
พังงา ไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การประชาสัมพันธ 
      ประสานสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นําเสนอประกาศฯ ตอที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และ
นายอําเภอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2559  ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดพังงา  และจัดประชุมชี้แจงประกาศกระทรวงฯ เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 
2559 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลลา แอนด สปา รีสอรท จังหวัดพังงา ใหแก 
หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนที่เก่ียวของ  มี
จํานวนผูเขารวมประชุม 150 คน 
     สํานักงาน ทสจ.พังงา มีหนังสือประชาสัมพันธประกาศฯ ไปยังภาคสวนท่ี
เก่ียวของ ไดแก หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน รวม
จํานวนท้ังสิ้น 105 แหง 
  2. การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมใน
เขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา   
      สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการกํากับฯ ไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการกํากับฯ เรียนผูวาราชการ
จังหวัดพังงา เพ่ือพิจารณาเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดลงนามในคําสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ี 256/2559 เรื่อง แตงตั้ง
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คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2559    
      คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี
คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา แตงคณะทํางาน 2 คณะ ดังนี้ 
 (1) คณะทํางานตรวจสอบปญหาอุปสรรคการบังคับใชและปฏิบัติตาม
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา  
 (2) คณะทํางานรางแผนคุมครอง ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 
  3.การจัดทําแผนคุมครอง ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา  
 1) สํานักงาน ทสจ.พังงา ดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนคุมครองฟนฟูฯ  
โดยกระบวนการมีสวนรวม ดังนี้ มีหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมจํานวน 91  แหง ใหเสนอแผนงาน/โครงการท่ี
เก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือบรรจุในแผนคุมครอง ฟนฟูฯ  
 2) สํานักงาน ทสจ.พังงา จัดทํา (ราง) แผนคุมครอง ฟนฟูฯ และมีหนังสือ
ขอความอนุเคราะหภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก หนวยงานราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ใหความเห็นตอ (ราง) แผนคุมครอง ฟนฟูฯ จํานวน 
101 แหง   
 3) จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา เพ่ือพิจารณารางแผน
คุมครอง ฟนฟูฯ 
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๓.๕.๒ ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรมในพื้นที่ที่ไดประกาศเปนเขตควบคุม
มลพิษแลว  และ กําหนดคามาตรฐาน
สิ่งแวดลอมที่อาจจะกอใหเกิดมลพิษตาม
หลักมาตรฐานสากลเพิ่มเติม 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (คพ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
     ๑.สนับสนุนและใหคําแนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๒๓ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด ไดแก เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อําเภอหาดใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง อําเภอทายาง อําเภอบานแหลม อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบล
หนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง ซึ่งอยูระหวางดําเนินการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษใน 13 
จังหวัด ไดแก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
อําเภอหาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง อําเภอทายาง 
อําเภอบานแหลม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
และเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยประชุมหารือ ทสจ. และ สสภ. ในพื้นที่เพื่อ
หารือแนวทางการจัดทําแผนฯ วิเคราะหและกําหนดประเด็นปญหามลพิษที่มี 
ความรุนแรงและมีความสําคัญในแตละพื้นที่ เพื่อจัดทํากรอบแนวทางการแกไข
ปญหา และหารือกับหุนสวนความรวมมือ (อปท./สวนราชการที่เก่ียวของ) เพื่อ
กําหนดมาตรการการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ประกอบการจัดทําแผนฯ รวมทั้งจัดทํา

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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ฐานขอมูลเขตควบคุมมลพิษเพื่อใชดําเนินการรวมกันภายใน ทส. 
     2. ขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษใน    
เขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษทั้ง 13 จังหวัด 
     3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และขับเคลื่อนกลไกการแกไขประเด็น
ปญหามลพิษวิกฤตในเขตควบคุมมลพิษใน 2 พื้นที่ (จังหวัดระยอง และตําบล 
หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี) อยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 1) เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง  
      - ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
คุณภาพน้ําในคลองสาธารณะ และคุณภาพน้ําใตดิน) อยางตอเนื่อง 
     - หารือหนวยงานในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง โดยกําหนดใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมและการทาเรือตองดําเนินการตามแผนมาตรการในการปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมที่ไมใชการผลิตปกติ (Shutdown/turnaround) 
อยางเครงครัด รวมทั้งจัดตั้งคณะผูสังเกตการณในชวงการดําเนินกิจกรรม
Shutdown/ turnaround เพื่อกํากับติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการ 
 2) เขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี 
      - ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยเพิ่มจุดตรวจวัด 
PM10 ในพื้นที่ในชวงวิกฤต (ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
      - เฝาระวังสถานการณในชวงวิกฤต ตรวจสอบแหลงกําเนิดและแจงเตือน
กรณีพบแหลงกําเนิดที่มีการระบาย PM10 ไดแก ติดตามตรวจสอบการระบาย 
ฝุนละอองจากโรงโมบดหรือยอยหิน จํานวน ๓๘ แหง พบเกินคามาตรฐาน ๑ แหง   
      - แกไขปญหาเชิงรุก โดยสงเจาหนาที่พรอมรถตรวจการณประจําในพื้นที่
หนาพระลาน ในชวงวิกฤต เพื่อตรวจเฝาระวังปญหาและแจงเตือนไปยังหนวยงานที่
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เก่ียวของ 
      ในกรณีพบวาฝุนละอองในพื้นที่มีแนวโนมที่สูงข้ึน ซ่ึงหากพบเหตุจะ
ประสานแจงเตือนไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อควบคุมและแกไขปญหาตางๆ  
เชน ฉีดพรมน้ําและฉีดลางถนนสายหลักในพื้นที่ ๓ สาย ไดแก ถนนพหลโยธิน  
ถนนคุงเขาเขียว และถนนหนาพระลาน- หนองจาน เปนระยะ นอกจากนี้
ผูประกอบการโรงโมฯ ยังมีการควบคุมฝุนโดยการฉีดพรมน้ําภายในอาคารผลิต  
(จุดที่เกิดฝุน) และภายในบริเวณสถานประกอบการและลานกองตางๆ อยางไรก็ตาม
จากการสุมตรวจสอบและเฝาระวังในพื้นที่ยังคงพบวามีการระบายฝุนละออง 
จากปลองโรงงานผลิตปูนซิเมนตที่ตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบเขตควบคุมมลพิษเปนระยะ 
 

3.5.3  จัดทําแผนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ เพื่อการจัดการปญหาวิกฤติ
สิ่งแวดลอม และฟนฟูพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม
อยางเปนรูปธรรม โดยใหความสําคัญกับ
พื้นที่ที่ปนเปอนมลพิษ พื้นที่แหลงน้ําหรือ
แหลงทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เขาข้ันวิกฤติ และเขต
ควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจกําหนดเปนโครงการ 
นํารอง หรือแผนปฏิบัติการรวมระหวาง 
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของในทุกระดับ เพื่อระดม
ทรัพยากรในการเร งแก ไขปญหาอย าง 
บูรณาการ รวมทั้งบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจังเพื่อสรางมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. การปองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ในปญหาหมอกควันภาคเหนือ 
ขณะนี้ไดนําเสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันภาคเหนือ ป 2560 โดยจะบูรณาการการดําเนินงาน กับ
กระทรวงมหาดไทยตามแผนปฏิบัติการฯ และมีเปาหมายที่จะลดความรุนแรงของ
สถานการณหมอกควันใหไดรอยละ ๒๐   
     2. การฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่วิกฤต ดานมลพิษ กรณีหวยคลิตี้ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๑ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทุก 3 เดือน 
 ๒.๒ การจางดําเนินโครงการฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะก่ัว 
ไดจัดสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือแบบรูปรายการสิ่งกอสราง

 
 
 
- การฟนฟู คุณภาพ
สิ่งแวดลอม บริเวณหวยค
ลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ยัง
ไมสามารถพิจารณาผลการ
จางดําเนินโครงการฟนฟู 
ลําหวยคลิตี้จากการปนเปอน
สารตะก่ัวได เนื่องจากอยู
ระหวางรอผลการพิจารณา
ร าค ากล า ง จ า กสํ า นั ก
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ จ ะ

 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หรือผูไดรับผลกระทบจากวิกฤติสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ./สผ./ทธ.)  อก (กพร.)  มท (ปภ./
อปท.) 

และราคากลาง ใหสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคากอนจะจัดสง
ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อตอรองกับบริษัท 
เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) 
 ๒.๓ รวมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดําเนินโครงการ
ฟนฟูลําหวย คลิตี้จากการปนเปอนสารตะก่ัว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อ
นําเสนอการดําเนินงานที่ผานและชี้แจงปญหาอุปสรรคดานการจัดจางโครงการฟนฟู
ลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะก่ัว และรับฟงความตองการและขอหวงใยใน
ประเด็นการหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและการบริโภคและการใชประโยชนดิน 
และสํารวจสภาพลําหวยคลิตี้และโรงแตงแร 
     ๓. การกํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษและบังคับใชกฎหมาย  
 ๓.๑ แหลงกําเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
  - ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภท อาคารประเภท ก และ
ที่ดินจัดสรรริมคลองแสนแสบ เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ๓๗ แหง 
และไมเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ๙๐ แหง 
  - ตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดฯ และใหคําแนะนําการ
จัดการน้ําเสีย โดยคัดเลือกแหลงกําเนิดฯ ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไมเปนไปตามมาตรฐาน จํานวน ๑๕ แหง และนําประเด็น
ปญหาอุปสรรคที่พบจากการลงพื้นที่มากําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการเพื่อ
ยกระดับ และเพิ่มจํานวนแหลงกําเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมายตอไป   
  - จัดสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมใหกับ
แหลงกําเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
วันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
พบวาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ มีความเขาใจในแนวทางการ

พิจารณาการจางดําเนิน
โครงการฟนฟู ลําหวยคลิตี้
จากการปนเปอน สารตะก่ัว
ไดหลังจากที่ไดรับหนังสือ
แจงราคาผานการพิจารณา
ของสํานักงบประมาณ ซึ่ง
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 
15 วัน 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปฏิบัติตามกฎหมายฯ เพิ่มมากข้ึน รอยละ ๘๐ 
  - การตรวจติดตามคําสั่งทางปกครองพื้นที่      ริมคลองแสนแสบ 
พบวา แหลงกําเนิดมลพิษ     มีการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจากเดิม ๓๗ แหง 
เปน ๖๒ แหง คิดเปนรอยละ ๔๙ สวนแหลงกําเนิดมลพิษฯ ที่ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ทางปกครอง เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการปรับเปนรายวันแลว ๑๕ แหง 
 ๓.๒ จัดการเร่ืองรองเรียนดานมลพิษ 
  จากสถิติขอมูลของ คพ. พบวา จํานวนเร่ืองรองเรียนป ๒๕๕๙ มี
แนวโนมสูงข้ึนจากปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ มีปจจัยได
หลายประการ เชน การลักลอบประกอบกิจการที่ไมไดรับอนุญาต ทําใหหนวยงาน
ภาครัฐ ไมสามารถเขาไปกํากับดูแลไดอยางครอบคุลม รวมทั้งภาคผูประกอบการยัง
ไมใหความสําคัญ ในการรับผิดชอบรวมกัน เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่อยางจริงจัง สงผลใหปญหามลพิษยังคงกอใหเกิดความ
เดือดรอนตอประชาชนหรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และประชาชนก็สามารถ
เขาถึงชองทางและวิธีการรองเรียนไดสะดวก รวดเร็วข้ึน จึงทําใหมีการรองเรียน
มายังหนวยงานรัฐอยางตอเนื่อง ซึ่งพบไดจากภาพขาวหรือสื่อตางๆ 
 ๓.๓ เสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ 
  - จากการฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ใหแกเจาพนักงานควบคุมมลพิษของ คพ. ทสจ. และ สสภ. พบวา สสภ. สามารถ
ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานในฐานะเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได  

     ๔. การกําหนดนโยบายและมาตรการบริหารจัดการมลพิษ 
 ๔.๑ เมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean and Green City)  
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

        - ใหความรูแกบุคลากรของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง “การ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ Operator & Regulator” 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  - หารือกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กรมทรัพยสินทาง
ปญญา จังหวัด ๑๓ จังหวัด และ อปท. ๑๕ แหง เพื่อแกไขปญหาโครงการสราง
ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel: RDF) และ 
ปุยอินทรีย ที่ไดรับงบประมาณตามแผนฯ จังหวัด ๒๕๕๙ แตไมสามารถดําเนินการ
กอสรางได มีขอสรุปใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทําเร่ืองขอผอนผันขยายเวลา กอหนี้งบลงทุนถึงไตรมาสที่ ๒ และจัดตั้ง
คณะทํางานดานวิชาการเพื่อใหความชวยเหลือและคําปรึกษาใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในโครงการ RDF 
  - การจัดการของเสียอันตรายชุมชนอยูระหวางจัดทําแนวทาง 
การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนสําหรับองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน และ
ใหองคความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการควบคุมการนําเขา-สงออกของเสีย
อันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
ตาก และเชยีงราย เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  - ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปญหา  
โดยวิเคราะหปญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองชัยนาท และเทศบาลตําบลชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ 
 ๔.๒ เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยเรียกคืนซากผลิตภัณฑ
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยูระหวางจัดทําหลักเกณฑและคูมือสําหรับ 
ศูนยเรียกคืนซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และดําเนินโครงการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายและ
ซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 ๔.๓ กําหนดหลักเกณฑการนําน้ําทิ้งที่ผานการปรับสภาพแลวมาใช
ประโยชน  
  - จัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมฟอกหนังและ
การผลิตน้ําจืด จากน้ําทะเลผานความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมมลพิษ  
  - ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
มลพิษประเภทการเลี้ยงฟารมสุกร  
  - รางมาตรฐานน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรที่ผานการบําบัดแลว 
นํากลับมาใชประโยชนในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสําหรับพืชที่ไมใชอาหาร 
(Non Food Crop) 
 

     5. ปญหาคราบ/กอนน้ํามันบริเวณชายหาดและปาชายเลน(ชายหาดหัวหอน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปาชายเลน ตําบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร ชายหาดตําบล
ระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา) โดยตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสภาพ
พื้นที่บริเวณชายหาดและปาชายเลนที่พบคราบ/กอนน้ํามัน และสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเก็บรวบรวมคราบ/กอนน้ํามันเพื่อสงไปกําจัดตอ รวมทั้ง
ประสานหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไขปญหา อาทิ สํานักงานพลังงานจังหวัด 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อยู ระหวางการสํารวจ
และ        เ ก็ บข อมู ล
เพิ่ มเติม เพื่ อเปนขอมูล
สนับสนุนในการกําหนดคา
มาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการใหความรูความเขาใจ
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การกําจัดคราบน้ํามันและกอน
น้ํ ามั นอย างถูกตองตามหลั ก
วิชาการ 



ผ๓-170 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.) ได
ดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้ 
 ๑. โครงการติดตามการแกไขปญหาการใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
พื้นที่น้ําจืด (ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2555) 
 ผลผลิต  
 - ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการใชความเค็มในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืดของประเทศไทย 
 ๒. การทบทวนแนวทางการแกไขปญหาการใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
พื้นที่น้ําจืด (ดําเนินการตอเนื่อง พ.ศ.2555-ปจจุบัน) 
 การดําเนินการ ป 2559 
 1) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ไดเห็นชอบตาม
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับแกไขนิยาม "สัตวน้ํา" ใน
คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2553 ใหสอดคลองกับพระราชกําหนด การประมง พ.ศ. 
2558 ซึ่ง สผ. ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยนายกรัฐมนตรีไดลงนามคําสั่งดังกลาว
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 2) คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย เรงรัดใหผูวาราชการแตละ
จังหวัดออกคําสั่ง เพื่อระงับการใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด ตาม
คําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาว และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงจัดทําแผนแมบท
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ   การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดเขตพื้นที่น้ําจืด
ใหม และกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยา   ผูไดรับผลกระทบ

 
 
- 

 
 

- 



ผ๓-171 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จากแนวทางการแกปญหาการใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด รวมทั้ง
ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการการใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด 
ใหเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมตามมาตรา 76 แหงพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 พรอมทั้ งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ภายใต คําสั่ ง
นายกรัฐมนตรี ที่ 6/2553 และรายงานตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทุก 6 
เดือน 
 3) สผ. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของในการติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อ
รายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบ 
 ๓. โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรัง
และหินผุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2555) 
 ผลผลิต 
 - ขอมูลสถานภาพทรัพยากรดินลูกรังและหินผุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีพื้นที่ศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ ๓๘,๐๗๑.๕๐ ตาราง
กิโลเมตร แบงเปน พื้นที่ศักยภาพการใชประโยชนสูง ๕,๔๖๗.๔๗ ตารางกิโลเมตร พื้นที่
มีศักยภาพการใชประโยชนปานกลาง ๑๕,๒๐๖.๔๑ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ศักยภาพ
การใชประโยชนต่ํา ๓,๐๘๒.๑๑ ตารางกิโลเมตร 
 - ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมจากการใช
ประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ ๒ ประการ คือ ๑. การปรับปรุงกฎหมาย โดย
เสนอ ๓ ทางเลือก คือ ๑) ทําการปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพภายใต
กฎหมายและกฎระเบียบปจจุบัน ๒) ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบ
ปจจุบันใหมีความเหมาะสม ๓) กําหนดใหดินลุกรังและหินผุ เปนแร  ภายใต 
พระราชบัญญัติแร ๒. การวิจัยหาวัสดุทดแทน 
 ๔. โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรัง



ผ๓-172 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และหินผุ (ภาคใต) (ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 ผลผลิต 
 - ขอมูลสถานภาพของภาคใต มีพื้นที่มีศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรดิน
ลูกรังและหินผุ ๑๕,๐๔๒.๕๑ ตารางกิโลเมตร แบงเปน พื้นที่ศักยภาพการใชประโยชน
สูง ๕,๘๘๐.๑๘ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ ศักยภาพการใชประโยชนปานกลาง 
๓,๐๒๕.๗๐ ตารางกิโลเมตร  
 - ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมจากการใช
ประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ ๕ ประการ คือ  
       ๑) การกําหนดพื้นที่ศักยภาพของแหลงลูกรังและหินผุ พรอมทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญในการใชประโยชนพื้นที่ศักยภาพแหลงดินลูกรังและหินผุในระดับจังหวัด 
       ๒) การปรับปรุงกฎหมาย 
       ๓) การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
       ๔) การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวม 
       ๕) การพัฒนาองคกรและกลไกในการบริหารจัดการ 
 ๕. โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรัง
และหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ) (ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 
๒๕๕๗) 
 ผลผลิต 
 - ขอมูลสถานภาพทรัพยากรดินลูกรังและหินผุของประเทศไทย มีพื้นที่ 
๕๑๕,๙๔๕.๖๙ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรัง 
และหินผุ ๖๑,๒๒๐.๖๒ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๑.๘๗ ของพื้นที่ประเทศ  
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพื้นที่ศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและ
หินมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๐ ของพื้นที่ศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรดิน



ผ๓-173 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ลูกรังและหินผุทั้งหมด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และหินตน
กําเนิดที่เปนปจจัยเอ้ือใหเกิดดินลูกรังและหินผุ 
 - ขอเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินลูกรังและ
หินผุ โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะไดใน ๒ ชวงระยะเวลา คือ ขอเสนอระยะสั้น ไดแก 
การปรับปรุงระเบียบ เงื่อนไข และขอกําหนดในการพิจารณาอนุญาตขุดตักดินลูกรังและ
หินผุที่ใชในปจจุบันใหมีความชัดเจนและสอดคลองกัน และ ขอเสนอระยะยาว ไดแก 
การจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ในระดับจังหวัด  
การเพิ่มบทบัญญัติใหมีการเรียกเก็บเงินหลักประกันความเสียหายจากการขุดตัก 
ดินลูกรังและหินผุ และการกําหนดใหทรัพยากรดินลูกรังและหินผุเปนแร 
 ๖. โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแนวทางการกําหนดใหทรัพยากรทรายเปนแร 
(ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2558) 
 ผลผลิต 
 - ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดใหทรัพยากรทรายเปนแร  ทั้ งนี้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร อยูระหวางการปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับแนวทางตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น สผ.จึงนําผลการศึกษาซ่ึงเปนขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดใหทรัพยากรทราย
เปนแร ประกอบการดําเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรตอไป 
 ๗. โครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบอยางยั่งยืน (ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 
2556) 
 ผลผลิต 
 - ระดับความเสี่ยงพื้นที่ที่ ได รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ 
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
 - กรอบแผนการปรับตัวในระดับพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเพื่อรองรับการ



ผ๓-174 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       ผูที่เก่ียวของนําไปใชประโยชนดังนี้ 
 1) ชุมชนทองถ่ินเปาหมายในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 8 ชุมชนมีคูมือการ
เสริมสรางความรูความเขาใจตอการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ภูมิอากาศ 
 2) หนวยงานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีขอเสนอแนะ/แนวทางการจัดทํา
กรอบแผนการปรับตัวในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๘. โครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน (การจัดทําแผนแมบท 
การพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) (ดําเนินการ
แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2556) 
 ผลผลิต 
 - แผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 
2579)  
 - แผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 - หนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่มีแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ระยะยาว (พ.ศ. 2560-2579) เปนกรอบในการตั้งงบประมาณและดําเนินงานพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ที่สอดคลองกับแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดัพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

 ๙. โครงการการจัดทําแผนอนุรักษ ฟนฟู และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยและปาพรุควน
เคร็ง (กําลังดําเนินการ ป พ.ศ. 2557) ทบทวน และปรับปรุงแผนฯ ในปงบประมาณ 
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และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พ.ศ. 2559 เพื่อความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล 
 ผลผลิต 
 - แผนอนุรักษ ฟนฟู และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยและปาพรุควนเคร็ง ที่สอดคลองกับ
แผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 - หนวยงานที่ เ ก่ียวของในพื้นที่มีแผนอนุ รักษฟนฟูและปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยและพรุควน
เคร็งที่สอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาระยะยาว (พ.ศ. 
2560-2579) ใชเปนกรอบในการตั้งงบประมาณและดําเนินงานอนุรักษและฟนฟูพื้นที่
ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยและพรุควนเคร็ง 
กรมทรัพยากรธรณ ี
- จัดทําขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ 
เพื่อการจัดการปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม และฟนฟูพื้นที่วิกฤตสิ่งแวดลอมอยางเปน
รูปธรรม  
 ๑.๑ จัดทําขอมูลและแผนที่การกัดเซาะชายฝงทะเล 
 ๑.๒ จัดทําขอมูลและแผนที่ธรณีวิทยากายภาพพื้นทะเล บริเวณพื้นที ่
อาวไทยตอนบน (รูปตัว ก) และบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ชุมพร  
สุราษฎรธานี  
 ๑.๓ จัดทําขอมูลและแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตาม
ธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เชียงราย เชียงใหม ลําปาง-ลําพูน แพร อุทัยธานี 
สุพรรณบุรี และพิษณุโลก 
 1.4 จัดทําขอมูลธรณีเคมีพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 
- 

 
โครงการสํารวจพื้นที่ที่มีโอกาส 
เสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ
เปนการศึกษาขอมูลพื้ นฐาน
ทางดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 
พบวาธาตุตางๆ จากสารพิษตาม
ธรรมชาติที่มีโอกาสเสี่ยง มีคาต่ํา
กวาคามาตรฐานทางสิ่งแวดลอม 
ไมไดเปนพื้นที่วิกฤต 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรุงเทพมหานคร (กทม.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอมไดจัดทาํแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 2558-2563ซึ่งสอดคลองกับRoadmapการจัดการขยะและของ
เสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาลและคสช. นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ซ่ึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 2558-2562 ไดกําหนดเปาหมายสําคัญ ไดแก 
    1.ปริมาณขยะมูลฝอยจากบานเรือนที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อเทียบกับป 2556  
ไมนอยกวารอยละ 7 ในป 2562  
    2.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายจากบานเรือนที่จัดเก็บไดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ 
ป 2556ไมนอยกวารอยละ 20 ในป 2562  
    3.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดดวยเทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได 
ป 2556 
- การดําเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2558-
2562 แลวตามหนังสือที่ กท 1102/2462 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 ดังนี้ 
    1. ใหทุกหนวยงานและทุกสวนราชการในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยและนํากลับมาใชประโยชนใหม ใหเปนตัวอยางแกหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมคัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งที่
สํานักงานและที่บานสามารถใหคําแนะนําแกประชาชนทั่วไปได โดยใหหนวยงานตั้งถัง
รองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท พรอมติดสติกเกอร ระบุประเภทขยะมูลฝอย  
    2.สํานักเทศกิจและฝายเทศกิจ สํานักงานเขต ใชกฎหมายตามอํานาจหนาที่ในการ

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
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ตรวจและจับปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่รกราง
วางเปลา การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสีของเสียอันตรายและมูล
ฝอยติดเชื้อที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึงมาตรการตรวจและจับปรับการทิ้งขยะในที่สาธารณะอยางตอเนื่อง 
    3. สํานักการศึกษา เรงสรางวินัยและจิตสํานึก การคัดแยกขยะในโรงเรียน ทั้งการ
จัดอบรมนักเรียนใหลดและคัดแยกขยะ จัดระบบถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท 
และคัดแยกขยะมูลฝอยอยางจริงจัง เพื่อเปนตนแบบใหแกหนวยงานอ่ืนและ
ประชาชนทั่วไป 
    4. สํานักงานเขตโดยทุกฝายที่เก่ียวของ ไดแก ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝายพัฒนาชุมชน  และสวัสดิการสังคม 
ดําเนินการสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในพื้นที่รวมมือในการลดและคัดแยก
ขยะรีไซเคิลและขยะเศษอาหารนํากลับมาใชประโยชนคัดแยกขยะอันตราย และ
ขยะทั่วไป ใหกรุงเทพมหานครเก็บขน เพื่อนําไปกําจัดและประชาสัมพันธให
ประชาชนทิ้งขยะตามเวลานัดหมายอยางตอเนื่อง กรณีมีขยะตกคางใหสํานักงานเขตทํา
ความเขาใจกับประชาชนใหทิ้งขยะตามเวลากําหนด และจัดรถเขาจัดเก็บเพื่อแกปญหา
เรงดวนเปนคร้ังคราวไป 
 
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
จัดทําแผนลดและขจัดมลพิษของเมืองพัทยา แบบบูรณาการ และแผนชุมชนเมือง
พัทยา เพื่อชวยในการดําเนินการแกปญหามลพิษในชุมชนเมืองพัทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการชุมชนนํารองคารบอน
ต่ํา จํานวน 1 ชุมชน 
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- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 
-รวมจัดทําแผนลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

-รวมจัดทําแผนจัดการคุภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
 
เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร 
-  เครือขายกลุมรักษหนองหาร 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 
โครงการ การจัดการสิ่งแวดลอมตามบริบทของพื้นที่ ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 
โดยดําเนินกิจกรรม 
- ศึกษาสํารวจและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- สํารวจขอมูลสถานการณและประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่โครงการที่คัดเลือก 
ผลที่ไดจากการศึกษานํามาวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมในพื้นที่นั้น นําไปสู
กระบวนการดําเนินการปองกันแกไข และแนวโนมของสถานการณสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่โครงการตอไป 

3.5.4  สรางกลไกการเยียวยาผู ได รับ
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยจัดตั้งระบบกองทุนฉุกเฉินเพื่อชดเชย
คารักษาพยาบาลและคาใชจายในการ
ฟองรองแกผูไดรับผลกระทบ และ/หรือ
ปรับปรุงระเบียบกองทุนสิ่ งแวดลอม 
ใหครอบคลุมถึงผลกระทบจากปญหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม สนับสนุนเงินกู ใหภาคเอกชน ดังนี้ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สนับสนุนเงินกู ใหภาคเอกชน รวม ๗ โครงการ 
เปนเงินรวม ๑๐๑.๔๒ ลานบาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สนับสนุนเงินกูใหภาคเอกชน รวม ๑๐ โครงการ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิด
ข้ึนกับประชาชน รวมกับการศึกษาและ
กําหนดมาตรการทางการคลังที่เหมาะสม 
เป น ธ ร รมและ เป น ไ ปตามหลั ก ก า ร 
ผูกอมลพิษเปนผูจาย พรอมทั้งปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวของใหสามารถเรียกเก็บ
ค า เ สี ย ห า ยจ ากผู ป ร ะ กอบกา ร เพื่ อ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่ เกิดข้ึนได 
ในระยะยาวถึงแมโครงการจะสิ้นสุดแลว 
รวมถึงกํากับ ดูแล และสงเสริมให
ผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ: ทส (สผ./สป.ทส.)  
ภาคเอกชน 

เปนเงินรวม ๒๘๐.๓๑ ลานบาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนเงินกูใหภาคเอกชน รวม ๖ โครงการ 
เปนเงินรวม ๖๖๐.๕๒ ลานบาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนับสนุนเงินกูใหภาคเอกชน รวม ๙ โครงการ 
เปนเงินรวม ๒๐๘.๙๔ ลานบาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนับสนุนเงินกู ใหภาคเอกชน รวม ๕ โครงการ 
เปนเงินรวม ๒๔๒.๘๕ ลานบาท 

(อางอิงขอมูลจากรายงานประจําปกองทุนสิ่งแวดลอม ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 
ภาคเอกชน 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (เอสซีจี) ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยาง
ยั่งยืน โดยมีคาใชจายดานสิ่งแวดลอม ในป 2559 เปนเงิน 2,686 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนคาใชจายดานสิ่งแวดลอมตอรายไดจากการขาย รอยละ 0.63 ซ่ึงประกอบ
ไปดวยคาใชจายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ไมวาจะเปนการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ คาใชจายในการพัฒนาชุมชน คาใชจายในการ
บําบัด คาใชจายสําหรับโครงการลงทุนดานสิ่งแวดลอม รวมไปถึงกองทุนสําหรับการ
ฟนฟูเหมือง ซึ่งไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน เอสซีจีมี
เปาหมายที่จะทําใหตลอดชวงอายุของการทําเหมืองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จนถึงหลัง
ปดเหมืองดวย โดยดําเนินงานตามแนวทางการฟนฟูเหมืองของ WBCSD-CSI มีโครงการ
ในการฟนฟูเหมือง เชน โครงการตนกลานอยคอยสรางปา ซึ่งเปนโครงการในการ
เพาะพันธุกลาไม เพื่อใหเยาวชนนํากลับไปเพาะและดูแลรักษาจนเปนตนกลาที่แข็งแรง 
มีความสูงไมนอยกวา 30 ซม. จากนั้นโครงการจะรับซ้ือกลาไมจากเยาวชนนํามาใชใน

 
 
- 

 
 
- 



ผ๓-180 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

งานฟนฟูเหมือง และกลาไมสวนหนึ่งแจกจายใหชุมชนที่สนใจรับไปปลูกตอ ซึ่งเปนการ
ปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษพันธุไมพื้นบานแลว ยังชวยสรางรายไดใหแกชุมชน และ
สื่อสารใหชุมชนเขาใจถึงความมุงมั่นในความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของเอส
ซีจี สําหรับเหมืองทุงสง และเหมืองแกงคอย สามารถเพาะพันธุกลาไมได 2,000 และ 
3,000 ตนตอป ตามลําดับ 

ระยะปานกลาง 
๓.๕.๕ พัฒนากระบวนการยุ ติ ธ รรม
สิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทุกดาน ตั ้งแต
การเขาถึงขอมูลขาวสาร การคุมครอง
ส ิท ธ ิช ุม ช น การพิ สู จน ความ เสี ยหาย  
การปรับปรุงแก ไขกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑที่เปนอุปสรรคตอการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
อยางยั่งยืนและเปนธรรม รวมทั้งพัฒนา 
องคความรูและฐานขอมูล และขอเท็จจริง
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร เ พื่ อ ใ ช ป ร ะ ก อ บ 
การพิจารณา 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (อส./ปม./ทช./
สป.ทส.) ยธ 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อช.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร) มีการตรวจสอบติดตามพื้นที่เสี่ยงตอการบุกรุก 
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ดําเนินการแลวเสร็จ) 
 
ทสจ.ชลบุรี 
- จัดทําคูมือการใหบริการประชาชนการประกอบกิจการน้ําบาดาล เผยแพรในเว็บไซต

สํานักงาน 

- จัดทําคูมือการใหบริการประชาชนการประกิจการอุตสาหกรรมไม เผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานฯ 

 
 
- 

 
 
- 



ผ๓-181 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๓.๕.๖ สนับสนุนการถายโอนภารกิจพรอม
กับ งบประมาณ ในกา รแก ไ ขปญหา
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ ห กั บ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง 
สวนทอง ถ่ิน ควบคู กับการเส ริมสรา ง
ศักยภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชน และภาคีเครือขาย เพื่อใหมีความรู 
ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ผล ก ร ะท บ ที่ เ กิ ด ข้ึ น 
ทั้งดานบวกและดานลบ รวมถึงเพื่อนําไปสู
กา รแก ไ ขและจั ดการปญหา ได อย า ง 
มีประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ : มท (อปท.) อพช. 

องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- โครงการรณรงคสงเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ เพื่อสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองเก่ียวกับการผลิตพลังงานจากขยะใหกับ อปท. ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
พรอมเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะแบบตางๆ 
- อปท.ทั้ง 25 แหง มีการนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโครงการ 
ไดแก ไดนําความรูจากการสัมมนาสรางความเขาใจโครงการ “การผลิตพลังงานจาก
ขยะ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะของทองถ่ินกับการผลิตพลังงาน
จากขยะ” และการศึกษาดูงาน “การผลิตพลังงานจากขยะ” ไปปรับใชในระดับมาก 
โดยมีความสนใจในเทคโนโลยกีารผลิตพลังงานจากขยะ ไดแก การผลิตเชื้อเพลิงจาก
ขยะ เตาเผา และการผลิตกาซจากหลุมฝงกลบ 

 
 
 
- ความรู ความเขาใจเร่ือง
การผลิตพลังงานจากขยะ
ของ อปท.ยังมีนอย และ
การวิเคราะหความเหมาะสม
ในการผลิตพลังงานจาก
ขยะของแตละพื้นที่ อปท. 
ยั ง เปน อุปสรรคตอการ
จัดการขยะปลายทางของ
ทองถ่ิน 

 
 
 
- แนวทางในการดําเนินโครงการ
ผลิตพลังงานจากขยะ วิเคราะห
สภาพพื้นที่  ขอมูลขยะ และ
พื้นที่โครงการวิเคราะหศักยภาพ
ของทองถ่ินดานทุนดําเนินการ
บุคลากรและการบริหารจัดการ 
- ศึกษาและคัดเลือกเทคโนโลยี 
- ศึกษากฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของ 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
-  โครงการสรางบอขยะ 

 
 

- 

 
 

- 
 

3.5.7 สรางกลไกในการเฝาระวัง ติดตาม
และตรวจสอบพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอมโดย
ระบบภาคี 4 ฝาย ไดแก ผูแทนหนวยงาน
ภาค รั ฐ  ผู ป ร ะ กอบกา ร  ผู แ ทนภาค
ประชาชน และนักวิชาการ พรอมทั้ ง
เปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- สผ. โดยสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดําเนินการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับทุก
ภาคีเครือขาย รวมทั้งเปดเผยขอมูลรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

 
 
 
- 

 
 
 
- 



ผ๓-182 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อยางตอเนื่อง 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ./คพ.) สธ 
(อน.) ภาคเอกชน อพช. 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- คพ. มีภาคีที่เก่ียวของ ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ 
ผูแทนภาคประชาชน และนักวิชาการ เขามามีสวนรวม ตั้งแตกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกัน โดยกรมฯ จะมีการแถลงขาวเพื่อรายงานขอมูลใหสาธารณชนทราบ 
ตลอดจนการเผยแพรขอมูลลงเว็บไซต Application เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
อยางตอเนื่อง 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย (อน.)  
ดําเนินการ ดังนี้ 
     ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เหมืองแรทองคํา
รอยตอ  3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ พิษณุโลก)  ครอบคลุม 24 หมูบาน 3,891 
หลังคาเรือน  ประกอบดวย น้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําฝน น้ําจากโรงผลิตน้ําดื่ม น้ําดื่ม
บรรจุขวด และประชุมชี้แจงแนวทางการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการบริโภคใหแก
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
- 

 
 
 
- สนับสนุนใหองคกรปกครอง
ส วนท อง ถ่ิ นและ เจ าหน าที่
สาธารณสุขในพื้นที่มีการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
อยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 2 
คร้ัง 

ภาคเอกชน 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (เอสซีจ)ี ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมี

 
 
- 

 
 

- 



ผ๓-183 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กลไกในการเฝาระวังติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ตามขอกําหนดสากลและEIA อาทิ ในดานการตรวจติดตามคุณภาพน้ําหลัง
การบําบัด โดยการติดตั้งอุปกรณเฝาระวังตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางตอเนื่องดวย
ระบบ COD Online เพื่อใหสามารถแกไขปญหาหากมีคุณภาพน้ําที่ผิดปกติไปจาก
คาควบคุมไดทันที เปนตน พรอมทั้งมีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานดานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได 
และสําหรับเอสซีจี  ซิ เมนต-ผลิตภัณฑกอสราง ได เปนสมาชิกของ Cement 
Sustainable Initiative (CSI) ภายใต WBCSD เปนรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงได
ดําเนินการตามขอกําหนดทั้งในการสื่อสารและรายงานผลการดําเนินงานแกผูมีสวน
ไดเสียทราบผานสื่อสิ่งพิมพ รายงานประจําป รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน เอสซีจี 
และเว็บไซต สําหรับผูมีสวนไดเสียในพื้นที่รอบโรงงานจะไดรับการสื่อสารผานการ
รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย (Public Consultation), กิจกรรมโรงปูนเปด
บาน (Open House), กิจกรรม Our Village, กิจกรรมเสียงตามสาย เปนตน 

3.5.8 ปรับปรุงแก ไขระเบียบกองทุน
สิ่งแวดลอมใหสามารถนําเงินจากกองทุน
สิ่งแวดลอมมาใชในการเยียวยาปญหาและ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุวิกฤติ
สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนอยางเรงดวนไดทันที 
รวมทั้ งเพิ่มชองทางใหภาคีที่ เ ก่ียวของ
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมและการฟนฟูพื้นที่วิกฤติ 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (สผ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
- คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดอนุมัติเงินกองทุนเพื่อฟนฟูหรือปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียทั้งของราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ที่อยูในพื้นที่ ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๔ 
โครงการ เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยป 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ เทศบาลเมืองชัยนาท ๑๑.๕ ลานบาท เทศบาลเมืองนาน ๒๓.๘๘ ลาน
บาท เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ๔.๑๑ ลานบาท และเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี ๑๔.๖๘ ลานบาท 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



ผ๓-184 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3.5.9 สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
วิจัย เพื่อนําไปสูการวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาในพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม และการ
สรางกระบวนการเรียนรูของทุกภาคสวน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (คพ./สผ.) วช 
 
 
. 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
     กรมควบคุมมลพิษรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการสงเสริม         
การศึกษาวิจัยและตอยอดงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการมลพิษและผลกระทบจาก
มลพิษตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอการประยุกตใชในการบริหารจัดการมลพิษให
เหมาะสม 
 
กรมทรัพยากรธรณ ี
     มีการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยของกรมฯ เพื่อนําไปพัฒนาตอยอด
และประยุกตใชในการบริหารจัดการมลพิษใหเหมาะสมโดยอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ ประกอบดวย 
     ๑. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
และเสียง เชน  PAHs และเสียงตอสุขภาพอนามัย 
    ๒. การวิจัยเพื่อแกไขปญหามลพิษในพื้นที่บริเวณอาวไทยตอนใน หวยคลิตี้ 
จังหวัดกาญจนบุรี และลุมน้ําแมตาว จังหวัดตาก  
    ๓. การเตรียมขอมูลดาน Carrying Capacity ของพื้นที่เปาหมายและมาตรฐาน
ที่เปน Loading. 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๓.๕.๑๐ พัฒนาระบบฐานขอมูลในพื้นที่
วิกฤติสิ่งแวดลอม โดยใหครอบคลุมทั้งมิติ
ทางสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอม และ
สุขภาพ เพื่อประโยชนในกระบวนการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) . 
ดําเนนิการ ดังนี้ 
- ใชงานระบบศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลสิ่งแวดลอม (Environmental Data 

 
 
 
 

 
 
 
- 



ผ๓-185 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลอยางโปรงใส 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส (คพ./สผ.) 

Exchange : EDX) สําหรับการบริหารจัดการมลพิษ อาทิ การจัดการมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษ การติดตามสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ การรายงานระบบฐานขอมูล
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมและสถานการณมลพิษ เปนตน 
 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
ดําเนินการ ดงันี ้
- สผ. โดย สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สชพ.) ดําเนินการดังนี้ 
     1. โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง สชพ. ไดวาจางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งที่ปรึกษาไดสง
มอบรายงานฉบับสมบูรณพรอมขอมูลตามที่กําหนดไวในขอกําหนดโครงการ (TOR) 
เรียบรอยแลว 
     2 จัดทําฐานขอมูลที่เปนมาตรฐานสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
      1. การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมสําหรับพื้นที่ที่
จะทําการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม     
      2. การติดตาม ประเมินการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
      3. การวิเคราะหแนวโนมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดกระบี่  จั งหวัดพังงา จังหวัดชลบุ รี  จั งหวัด เพชรบุ รี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้ง พื้นที่ที่อยู
ระหวางการดําเนินการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในจังหวัดชุมพร และ

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 



ผ๓-186 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จังหวัดตาก 
      4. ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และฐานขอมูลสารสนเทศ (MIS) 
ที่มีความจําเปนตองใชสําหรับการติดตาม ประเมินผลการบังคับใชมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม พรอมแผนที่ในมาตราสวนที่เหมาะสม 

 
หมายเหตุ  :   ๑.      หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัตไิด   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๔  
 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ของ ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ผ๔-๑ 

ตารางภาคผนวกที่ 4-๑ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผน :  
  ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดบั 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน
ในทุกระดับ 

4.1 สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
ตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 80 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
แมนํ้าสายหลัก ในที่นี้หมายถึง แมน้ําสายสําคัญ 48 สาย 
และแหลงน้ํานิ่ง 4 แหลง ไดแก กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด 
หนองหาน และทะเลสาบสงขลา 
เกณฑคุณภาพนํ้า หมายถึง ระดับของการแบงชั้นคุณภาพ
น้ําที่ไดจากการคํานวณคาดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 8 ดัชนี ไดแก 
ความเปน กรด - ดาง (pH) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
ของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TS) แบคทีเรีย 
กลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)  
ไนเตรท (NO3

- ) ฟอสเฟต (PO4
3-) ความขุน (Turbidity) และ

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen 
Demand,BOD) ซึ่งกําหนดเปน 4 ระดับ ไดแก ดี พอใช 
เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยคาที่คํานวณไดมีหนวย
เปนคะแนนและจัดแบงระดับของเกณฑคุณภาพน้ําออกเปน 
ดังนี้ 
- คาระหวาง 71 – 100 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 
- คาระหวาง 61 – 70 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 

- ในป ๒๕๕๑ มี
สัดสวนแมน้ําสายหลัก
ที่มีคุณภาพน้าํอยูใน
เกณฑตั้งแตระดับ
พอใชข้ึนไป รอยละ 
๗๖  
 
ที่มา: สํานักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 255๓ 
 

กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) 
สัดสวนแมน้ํา
สายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป 
อยูที่ รอยละ 82 

 
 
สัดสวนแมน้ํา
สายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป 
อยูที่รอยละ 77 

 
 
สัดสวนแมน้ํา
สายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป 
อยูที่รอยละ 78 

 
 
สัดสวนแมน้ํา
สายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป 
อยูที่รอยละ 74 

 
 
สัดสวนแมน้ํา 
สายหลักที่มี
คุณภาพน้ํา 
อยูในเกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป 
อยูที่รอยละ 77 
 
(ขอมูลตั้งแต
เดือนมกราคม – 
กันยายน 
2559) 



  

ผ๔-๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
- คาระหวาง 31 – 60 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 
- คาระหวาง 0 – 30 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม
มาก 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. จํานวนแมน้ําสายหลักทั้งประเทศ 
2. จํานวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ :   
(จํานวนแมน้ําสายหลักที่มี คุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป ÷ จํานวนแมน้ําสายหลักทั้งประเทศ) x 
100 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- กษ 
- สธ (อน.) 
- อก (กรอ.) 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
การดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา 

1. สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาเดือนละ 2 คร้ัง โดยทําการตรวจวัดพารามิเตอรดังนี้ pH BOD DO SS TP NH3-N  
NO3-N  NO2-N  TKN  TCB  COD  Salinity และ Conductivity 



  

ผ๔-๓ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
2. คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยประจําป 2555-2559  

(ตามมาตรฐาน WQI ซึ่งสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว 4 พารามิเตอร ดังนี้ DO BOD TCB และ FCB) 

ป พ.ศ. 
DO BOD TCB 

(mg/l) (mg/l) (MPN/100 ml) 

2555 2.70 3.71 8.29E+04 

2556 2.48 3.23 5.63E+05 

2557 3.04 5.28 3.62E+05 

2558 1.87 7.02 2.96E+06 

2559 2.36 5.63 1.17E+07 

หมายเหตุ : พารามิเตอร FCB สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานครไมไดทําการตรวจวิเคราะห 

เทศบาลนครเชียงใหม 
แมน้ําสายหลัก  หมายถึง  แมน้ําปง  และลําน้ําสาขา  หมายถึง  คลองแมขา  ลําคูไหว  และเหมืองพญาคํา  ตลอดจนแหลงน้ําในเมือง  หมายถึง  แหลงน้ําคูเมือง 
ที่มา: งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา ฝายจัดการคุณภาพน้ํา เทศบาลนครเชียงใหม  
ป 2555-2559  แมน้ําสายหลัก  มีคุณภาพ ประเภทที่  3  คุณภาพน้ําพอใช 

เทศบาลนครพิษณุโลก  

- ป 2555 คุณภาพน้ํานาน(จ.พิษณุโลก) อยูในเกณฑตั้งแตระดับ ดี รอยละ 70  

- ป 2556 คุณภาพน้ํานาน(จ.พิษณุโลก)อยูในเกณฑตั้งแตระดับ เสื่อมโทรม รอยละ 57  

- ป 2557 คุณภาพน้ํานาน(จ.พิษณุโลก)อยูในเกณฑตั้งแตระดับ พอใช รอยละ 61  

- ป 2558 คุณภาพน้ํานาน(จ.พิษณุโลก)อยูในเกณฑตั้งแตระดับ ดี รอยละ 85  

- ป 2559 คุณภาพน้ํานาน(จ.พิษณุโลก)อยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใช รอยละ 66 



  

ผ๔-๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ปญหา/อุปสรรค  

กรมควบคุมมลพิษ 
- คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากถึงข้ึนระดับข้ันวิกฤต เนื่องจากจากการขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แตไมได 
ใหความสําคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน และไมไดพิจารณาถึงความสามารถของแหลงน้ําในการรองรับน้ําเสียในแตละพื้นที่ รวมทั้งมีปริมาณน้ําในแหลงน้ําไมเพียงพอใน 
ฤดูแลง มีวัชพืชกีดขวางการไหลของแหลงน้ํา แหลงกําเนิดมลพิษไมบําบัดน้ําเสียหรือบําบัดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม รวมถึงประชาชนยังขาดตระหนัก
และไมรับผิดชอบตอการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เมืองพัทยา 
- ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาไมมีแมน้ําสายหลักอยูในเขตพื้นที่ ทําใหมีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 
เทศบาลนครนนทบุรี 
- คุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาที่ไหลผานเขตเทศบาลนครนนทบุรี สวนใหญจัดอยูในเกณฑคุณภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากไดรับผลจากน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทตางๆ  
ที่ปลอยออกมาโดยไมไดรับการบําบัดน้ําเสีย 
- โครงการคลองสวย น้ําใส เปนเพียงโครงการสรางจิตสํานกึใหคนในชุมชนไดรวมกันดูแลคูคลองภายในชุมชน แตคุณภาพน้ําทิ้งจากสถานประกอบการตางๆ โดยสวนใหญ มีคุณภาพน้ําทิ้ง
ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
กรมควบคุมมลพิษ 
- ควรมีกฎหมาย/กลไกในการควบคุมใหมีการบําบัดน้ําเสียตามที่กฎหมายกําหนด (โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุด แหลงกําเนิดมลพิษตามที่กฎหมายกําหนด) และควรมี
หลักเกณฑการนําน้ําที่ผานการปรับสภาพแลวจนมีคุณภาพที่เหมาะสมนําไปใชประโยชน เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถกํากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบได รวมถึงใชพิจารณา
ประกอบการพิจารณาตอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
- ตองผลักดันกลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการมลพิษทางน้ํา เชน หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) เพื่อใหเกิดความตระหนักตอทรัพยากรธรรมชาติ 
เปนตน 
เมืองพัทยา 
แหลงน้ําในเมืองพัทยาสวนใหญจะเปนแหลงน้ําทะเล โดยจะแบงออกไดเปน ๔ เขต ไดแก เขตนาจอมเทียน เขตพัทยา เขตนาเกลือ และเกาะลาน ซึ่งสวนใหญจะมีคุณภาพที่อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
เทศบาลนครอุดรธานี 
- เทศบาลนครอุดรธานีไมมแีมน้ําสายหลักผานในพื้นที่ มีเพียงลําหวยสาขาที่เชื่อมตอไปยังหวยหลวง ซึ่งจะตองมีการควบคุมคุณภาพน้ําตั้งแตแหลงกําเนิดของน้ําเสียทุกประเภท เพื่อไมให        



  

ผ๔-๕ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
สงผลกระทบตอแมน้ําสายหลัก 
- รวมกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูตลอดเสนทางของแมน้ําสายหลักเพื่อประสานความรวมมือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน 
เทศบาลนครนนทบุรี 
- ในสวนของสถานประกอบการ ตองใหหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ไดรวมกันตรวจสอบและวางมาตรการปองกันการปลอยน้าํเสียของสถานประกอบการ
อยางเครงครัด 
 

 4.2  อัตราการนาํขยะมลูฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) 
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุที่
ใชแลวใหกลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนําไปผานกระบวนการ
ตางๆ เพื่อแปรสภาพ เชน การหลอม เพื่อใหเปนวัสดุใหม
แลวนํากลับมาใชไดอีก เปนตน 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม 
 
สูตรการคํานวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม ÷ ปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 
 

ในป ๒๕๕๒ มีอัตรา
การ 
นําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชประโยชน รอยละ 
๒๕.๕๕  
 
ที่มา: กรมควบคุม
มลพิษ, 255๒ 
 

กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) 
อัตราการนํา  
ขยะมูลฝอย
กลับมาใช
ประโยชน 
(Recycle)  
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่
รอยละ 21.4 

 
 
อัตราการนํา  
ขยะมูลฝอย
กลับมาใช
ประโยชน 
(Recycle)  
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่ 
รอยละ 19.2 

 
 
อัตราการนํา      
ขยะมูลฝอย
กลับมาใช
ประโยชน 
(Recycle)  
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่ 
รอยละ 18.4 

 
 
อัตราการนํา 
ขยะมูลฝอย
กลับมาใช
ประโยชน 
(Recycle)  
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่
รอยละ 18 

 
 
อัตราการนํา  
ขยะมูลฝอย
กลับมาใช
ประโยชน 
(Recycle)  
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ  
อยูที่ รอยละ 21 
 



  

ผ๔-๖ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- สธ (อน.) 

 หมายเหต ุ
  กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
  คําอธิบายผลการดําเนินการ 
   ตัวชี้วัด  รอยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึน 
  นิยาม  
   มูลฝอย หมายถึง มูลฝอยยอยสลายงาย ไดแก เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม วัชพืช ใบไม ก่ิงไม ฯลฯ และมูลฝอยรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ 
  แหลงกําเนิด หมายถึง สถานที่ทําใหเกิดมูลฝอย ไดแก ที่พักอาศัย บานเรือน อาคาร สถานประกอบการ หางสรรพสินคา โรงแรม ฯลฯ 
  วิธีคํานวณ 
   รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิด เทากับ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิด (ปที่ประเมิน) ลบ ปฐาน (ป 2556) หาร  
   ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดปฐาน (ป 2556) คูณ 100    (ใชขอมูลปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย ตัน/วัน มาคํานวณ) 
        1. ป 2556 ปริมาณขยะที่นํากลับมาใชประโยชน เฉลี่ย 1,346 ตัน/วัน ใชเปนขอมูลฐาน 
        2. ป 2557 ปริมาณขยะที่นํากลับมาใชประโยชน เฉลี่ย 1,587.49 ตัน/วัน คิดเปน รอยละ 17.94 
        3. ป 2558 ปริมาณขยะที่นํากลับมาใชประโยชน เฉลี่ย 2,829.81 ตัน/วัน  คิดเปน รอยละ 110.24 
        4. ป 2559 ปริมาณขยะที่นํากลับมาใชประโยชน เฉลี่ย 3,005.53 ตัน/วัน  คิดเปน รอยละ 123.29  
กรมอนามัย  
 กรมอนามัยไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค และสงเสริมใหมีการพัฒนาและทําความสะอาดบานตามหลัก
สุขาภิบาล สงเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกตอง และการมีสวนรวมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในหมูบาน/ชุมชน ตลอดจนสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหประชาชน 
มีความใสใจตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี ผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ ตั้งแตป ๒๕๕๗ – จนปจจุบัน มีชุมชนตนแบบ จํานวน 43 แหง 
เมืองพัทยา 
 ป 2555- 2559 เมืองพัทยามีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 850, 974, 1,105, 1,540, 1,825 ตัน ตามลําดับ 
 



  

ผ๔-๗ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
เทศบาลนครพิษณุโลก  
 ป 2555 เทศบาลนครพิษณุโลกมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน รอยละ 0 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ป 2556 เทศบาลนครพิษณุโลกมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน รอยละ 5 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ป 2557 เทศบาลนครพิษณุโลกมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน รอยละ 53.71 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ป 2558 เทศบาลนครพิษณุโลกมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน รอยละ 44.19 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ป 2559 เทศบาลนครพิษณุโลกมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน รอยละ 41.98 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลนครระยอง 
 ป 2555 จํานวนมูลฝอยทั้งหมด 31,869.52 ตัน จํานวนมูลฝอยที่นํามาใชประโยชน 66.16 ตัน คิดเปนรอยละ 0.21 
 ป 2556 จํานวนมูลฝอยทั้งหมด 36,984.65 ตัน จํานวนมูลฝอยที่นํามาใชประโยชน 80.64 ตัน คิดเปนรอยละ 0.22 
 ป 2557 จํานวนมูลฝอยทั้งหมด 37,699.11 ตัน จํานวนมูลฝอยที่นํามาใชประโยชน 86.63 ตัน คิดเปนรอยละ 0.23 
 ป 2558 จํานวนมูลฝอยทั้งหมด 40,292.31 ตัน จํานวนมูลฝอยที่นํามาใชประโยชน 107 ตัน คิดเปนรอยละ 0.27 
 ป 2559 จํานวนมูลฝอยทั้งหมด 38,461.39 ตัน จํานวนมูลฝอยที่นํามาใชประโยชน 261.52 ตัน คิดเปนรอยละ 0.68 
เทศบาลนครหาดใหญ  
 ป 2555   ปริมาณขยะ 63,840 ตัน/ป  มีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle)  รอยละ 25.87 
 ป 2556   ปริมาณขยะ 44,226 ตัน/ป  มีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle)  รอยละ 26.89 
 ป 2557   ปริมาณขยะ ไมมีขอมูล  มีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle)  รอยละ 28.07 
 ป 2558   ปริมาณขยะ 12,623 ตัน/ป  มีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle)  รอยละ 31.14 
 ป 2559   ปริมาณขยะ 47,283 ตัน/ป  มีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle)  รอยละ 31.92 
ปญหา/อุปสรรค 
กรมควบคุมมลพิษ 
- ประเทศไทยยงัไมมีกฎหมายการสงเสริมการลดและนาํของเสียมาใชประโยชน เพื่อสงเสริมใหเกิดกลไกการลด คัดแยก และนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชประโยชนจนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับรางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ซึ่งกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินตองจดัใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปใน
ที่หรืองานสาธารณะอยางถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสม อยางนอยเปน 2 ประเภท คือ มูลฝอยนํากลบัมาใชและมูลฝอยทัว่ไป หรือตามที่ราชการสวนทองถ่ินกําหนด รวมทั้งมีการวาง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมจากการดําเนนิการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
- หนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมใหเกิดการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนยังไมไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 



  

ผ๔-๘ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
เมืองพัทยา 
- ประชาชนขาดจิตสํานึก ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะ  
- เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในการคัดแยกขยะไมเพียงพอ 
เทศบาลนครอุดรธานี 
- การดําเนินการในชวงระยะแรกจะตองดําเนินการโดยใชแรงจูงใจ เชน รางวัล การประกวดแขงขัน เขามาเปนตัวขับเคลื่อน ทําใหบางชุมชนยังไมมีความยั่งยืนในการดําเนินการ  
- งบประมาณที่จะนํามาใช เชน รานคาศูนยบาท ขยะแลกไข ในมุมมองของผูตรวจสอบไมเห็นดวยในการใชงบประมาณเพื่อกิจกรรมดังกลาว 
เทศบาลนครระยอง 
เนื่องจากเทศบาลนครระยองพบปญหาการชํารุดเสียหายของโรงงานผลิตปุยและพลังงาน และโรงงานแปรรูปพลาสติกเปนน้ํามันในพื้นที่ของเทศบาลนครระยองจนทําใหไมสามารถนํามา
ขยะประเภท ขยะอินทรีย และขยะถุงพลาสติก กลับมาใชประโยชนได  ในสวนขยะประเภทอ่ืน เชน ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย เทศบาลไดสงกําจัดกับหนวยงานเอกชนตามมาตรฐาน และ
ในปงบประมาณ 2558 เทศบาลนครระยองไดประกาศใชเทศบัญญัติ (ปรับปรุง) ที่เก่ียวของกับการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
1.เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558 
2.เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 
เทศบาลนครหาดใหญ  
การสรางความรวมมือจากประชาชนและสถานประกอบการในการแยกขยะกอนทิ้ง จะตองมีการรณรงคใหความรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อสรางจิตสํานึกและสรางความยั่งยืน
ในการดําเนินงาน  ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณและบุคลากรจํากัด จึงดําเนินงานไดคอนขางชา 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
กรมควบคุมมลพิษ 
- การจัดการขยะมูลฝอยจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ประชาชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองตองมีการจัดระบบเก็บรวบรวม 
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และทุกภาคสวนจะตองใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแยกประเภทขยะมูลฝอยกอนทิ้ง 
- การเก็บรวบรวมขอมูลการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนในปจจุบันสามารถรวบรวมขอมูลไดเฉพาะขยะ Recycle (ขวด แกว กระดาษ พลาสติก) คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 30 
ของขยะมูลฝอยทั้งหมด ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการนําขยะอินทรียกลับมาใชประโยชน/มีระบบคัดแยกขยะอินทรียที่มีประสิทธิภาพจะทําใหอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนเพิ่มมากข้ึน 
เมืองพัทยา 
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนประมาณ 440 ตันตอวัน (ขอมูลป 2558) จะถูกคัดแยกเบื้องตน ในครัวเรือน ประมาณ 20-25 ตันตอวัน ระหวางการเก็บขนขยะมูลฝอยเจาหนาที่ประจํารถ 
เก็บขนจะทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลบางสวนออกมาประมาณ 5 ตันตอวัน โดยขยะที่เหลือจากการคัดแยกจะถูกสงไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอย 
 



  

ผ๔-๙ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
เทศบาลนครอุดรธานี 
- ควรมีการสรางคานิยมใหเกิดข้ึนในกลุมประชาชนตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหการคัดแยกขยะเปนคานิยมของประเทศตอไป 
- สงเสริมธุรกิจรีไซเคิลใหเปนธุรกิจที่ไดมาตรฐาน ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เทศบาลนครหาดใหญ  
- หนวยงานสวนกลางควรสนับสนุนการโฆษณา / ประชาสัมพันธหรือการใหความรูผานสื่อสวนกลาง เชน สถานีโทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ตอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงกระตุนแกประชาชน 

4.3  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) อยู ใน เกณฑ มาตรฐานอย า งน อย 
รอยละ 98 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน หมายถึง คาเฉลี่ย
รายปของคุณภาพอากาศที่วัดจากคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) มีคาต่ํากวาหรือ
เทากับคามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) (คาเฉลี่ย 1 ป) 
2. คามาตรฐานของคุณภาพอากาศที่วัดจากคาเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) 
 

ในป ๒๕๕๒ คุณภาพ
อากาศบริเวณพื้นที่
ทั่วไป 
ในกรุงเทพมหานคร  
มีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ของฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน 
(PM10)  
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยางนอยรอยละ ๙๙ 
 
ที่มา: กรมควบคุม
มลพิษ, 255๓ 
 

กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) 
คาเฉลี่ย  
24 ชั่วโมงของ
ฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) 
รายปอยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 
97.1 

 
 
คาเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงของ  
ฝุนละอองขนาด

เล็กกวา 10 

ไมครอน (PM10) 
รายปอยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 
96.3 

 
 
คาเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงของ 
ฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) 
รายปอยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 
97.2 

 
 
คาเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงของ 
ฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) 
รายปอยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 
97.6 
 

 
 
คาเฉลี่ย 24  
ชั่วโมงของ 
ฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) 
รายปอยูในเกณฑ
มาตรฐาน  
รอยละ ๙๙.๗๘ 
 



  

ผ๔-๑๐ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (คพ.) 
 

 ผลการดําเนินการ 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
 ป 2555  รอยละของ PM10 ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเทากับ 93.87 (พื้นที่ริมถนน) 
 ป 2556 รอยละของ PM10 ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเทากับ 93.42 (พื้นที่ริมถนน) 
 ป 2557 รอยละของ PM10 ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเทากับ 90.00 (พื้นที่ริมถนน) 
 ป 2558 รอยละของ PM10 ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเทากับ 95.76 (พื้นที่ริมถนน) 
 ป 2559 รอยละของ PM10 ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเทากับ 95.75 (พื้นที่ริมถนน) 
             รอยละของ PM10 ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเทากับ 97.90 (พื้นที่ทั่วไป) 
เทศบาลเชียงใหม  
 ป 2555 15/347  4.31  รอยละ 95.69 
 ป 2556  11/362  21/357  5.88  รอยละ 94.12 
 ป 2557  19/357   16/334   5.32  รอยละ 94.68 
 ป 2558  16/361   17/357   4.76   รอยละ 95.74 
 ป 2559  อยูระหวางการ verify ขอมูลจากคพ. 
เทศบาลนครนนทบุรี 
 ป 2555 คา (PM10) (คาเฉลี่ย 1 ป) อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 99 
 ป 2558 คา (PM10) (คาเฉลี่ย 1 ป) อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 98 
 (ที่มา : โครงการจางที่ปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจําป 2555) 
ปญหา/อุปสรรค 
เทศบาลนครนนทบุรี 
- การตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณเขตเทศบาลนครนนทบุรี คุณภาพอากาศยังอยูในเกณฑคอนขางดี เนื่องจากดชันีตัวชี้วดัเกือบทั้งหมดอยูในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป 



  

ผ๔-๑๑ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
- ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ในชวงเดือนมกราคม 2559 มีคาไมอยูในมาตรฐานซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากยานพาหนะประเภทตางๆ และการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการ
อ่ืนๆ ตลอดจนกระบวนการผลิตขบวนการอุตสาหกรรมตางๆ ซึง่บริเวณเหนือลมของจุดติดตามตรวจสอบอาจมีแหลงกําเนิดที่เปนสาเหตุใหเกิดฝุนละอองอยูมาก 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
กรุงเทพมหานคร 
 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในปงบประมาณ 2555 – 2558 มีสถานีตรวจวัดฯ บริเวณพื้นที่ริมถนน จํานวน 4 สถานี แตในปงบประมาณ 2559 
กรุงเทพมหานคร มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งหมด 50 สถานี เปนพื้นที่ริมถนน 37 สถานี พื้นที่ทั่วไป 13 สถานี 
เมืองพัทยา 
 คุณภาพอากาศนั้น โดยทั่วไปยังอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด จะมีเฉพาะบริเวณตามสี่แยกถนนสายสําคัญๆ เชน ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาใต ก็จะมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน
กําหนดและมีปญหาทางดานมลพิษบาง แตในปริมาณไมสูงมากนัก ประกอบกับเมืองพัทยาไดรับอิทธิพลจากลมทะเล จึงสามารถลดปญหามลภาวะทางอากาศลงไดบาง 
เทศบาลนครนนทบุรี 
 สงเสริมทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภายในเขตเทศบาลใหลดการใชพลังงานที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

 ๔.๔ อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไมนอยกวารอยละ 50 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 
และมูลฝอยติดเชื้อที่มีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ 
 
สูตรการคํานวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และ 

ในป ๒๕๕๒ อัตราการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอย 
ติดเชื้ออยางถูกหลัก
วิชาการตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
รอยละ ๓๙.๕๑ 
 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
, 255๒ 

กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) 
- อัตราการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน อยางถูก
หลักวิชาการ 
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่
รอยละ 23.57 
 
 
- อัตราการ

 
 
- อัตราการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน อยางถูก
หลักวิชาการ 
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่
รอยละ 27.72 
 
 
- อัตราการ

 
 
- อัตราการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน อยางถูก
หลักวิชาการ 
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่ 
รอยละ 30.09 
 
 
- อัตราการ

 
 
- อัตราการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 
ชุมชน อยางถูก
หลักวิชาการ 
ตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ อยูที่ 
รอยละ 3๑ 
 
 
- อัตราการ

 
 
- อัตราการ
จัดการ 
ขยะมูลฝอย
ชุมชน อยางถูก
หลักวิชาการตอ
ปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่ว
ประเทศ อยูที่  
รอยละ 36 
 
- อัตราการ      
จัดการมูลฝอย       



  

ผ๔-๑๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
มูลฝอยติดเชื้อที่มีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ ÷ 
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (คพ.) 
- สธ (อน.) 
- มท (อปท.) 

จัดการมูลฝอย
ติดเชื้ออยาง   
ถูกหลักวิชาการ 
อยูที่รอยละ 
78.75 

จัดการมูลฝอย
ติดเชื้ออยาง     
ถูกหลักวิชาการ     
อยูที่รอยละ 75 

จัดการมูลฝอย
ติดเชื้ออยาง    
ถูกหลักวิชาการ    
อยูที่รอยละ 
63.39 

จัดการมูลฝอย
ติดเชื้ออยาง    
ถูกหลักวิชาการ  
อยูที่รอยละ 6๕ 
 

ติดเชื้ออยาง      
ถูกหลักวิชาการ 
อยูที่รอยละ ๖๕ 
 

 ปญหา/อุปสรรค 
1. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการมีไมเพียงพอ เนื่องจากหาพื้นที่กอสรางสถานที่กําจัดยาก ที่ดินมีราคาแพง บางแหงเปนพื้นที่ปาเสี่อมโทรม หรือพื้นที่ทหาร  
การขออนุญาตใชพื้นที่ตองใชระยะเวลานาน หรือไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่  
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนสงของเสียอันตรายชุมชนจึงสงผลใหของเสียอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และมีบางสวน 
ถูกนําไปรีไซเคิลดวยวิธีการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ  
3. สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมทุกภูมิภาค ทําใหสถานพยาบาลที่อยูหางไกลมีขอจํากัดในการขนสงไปกําจัด และยังไมมีระบบเก็บขน 
มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก เชน คลินิก หองปฏิบัติการ และสถานพยาบาลสัตว ทําใหมีการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- บูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยสนบัสนุนให อปท. ดําเนินการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ จัดใหมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานอยางเหมาะสม จัดใหมีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่กําจัด
กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย และศูนยกําจดัมูลฝอยติดเชื้อใหเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 



  

ผ๔-๑๓ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 4.5 สัดสวนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง 

ไมนอยกวา 5 ตารางเมตรตอคน 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
พ้ืนที่สีเขียวของชุมชนเมือง หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติ 
และพื้นที่ที่มนุษยสรางข้ึนหรือกําหนดข้ึนในชุมชนเมือง 
ที่ปกคลุมดวยพืชพรรณ ซึ่งมีไมยืนตนเปนองคประกอบ
หลัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี 
สวยงาม รมเย็น นาอยู และเพิ่มองคประกอบของการใช
ที่ดินในเมือง และเพื่อการใชประโยชนที่ดินในเมือง 
ทั้งทางตรงและทางออมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรเขตเมือง และนักทองเที่ยวผูมาเยือน 
ชุมชนเมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) 
(อางอิงจาก แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. จํานวนชุมชนเมืองที่มีพื้นที่สี เ ขียวไมนอยกวา 5  
ตารางเมตรตอคน 
2. จํ านวนชุ มชนเมื องทั้ งหมด (ชุ มชนเมื อง ในที่ นี ้ 
หมายถึงกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร 

สัดสวนพื้นทีส่ีเขียว 
ตอประชากรในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  2553 เทากับ 
4.10 ตารางเมตรตอคน 
 
ที่มา:  
สํานักสิง่แวดลอม 
กรุงเทพมหานคร, 
ขอมูล ณ เดือน
กันยายน 2553 
 

ป 2555-2558 
๑.  ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและพ้ืนที่สีเขียว (Thai Green Urban) 
     - พื้นที่สีเขียว เทศบาลนคร ๑๒.๔๙ ตร.ม./คน (ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๕๙) 
       ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    พื้นที่สีเขียว ในที่นี้ประกอบดวย  
     - พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลาํธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขาและปาไม 
     - พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม สนามกีฬากลางแจง สนามเด็กเลน 
ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ และสวนสัตว 
     - พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม เชน สวนไมผลยืนตน สวนปา สวนในบาน พื้นที่สีเขียวใน
โรงเรียน หนวยงานราชการ ศาสนสถาน สวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ และสนามกอลฟของ
เอกชน 
     - พื้นที่สีเขียวริมเสนทางสญัจร เชน พื้นที่แนวถนน เกาะกลางถนน ริมทางเทา ริมทางรถไฟ 
แนวถอยรน ริมแมน้ําและริมลําคลอง 
     - พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เชน สวนไมผลยนืตน สวนปาเศรษฐกิจ พืน้ที่วางในบริเวณ
สถานประกอบการ พื้นทีว่างภายนอกอาคารพาณิชย หางสรรพสินคา และหมูบานจัดสรร 

๒. ขอมูลจากการแปลภาพถายทางอากาศดวยสายตา (Visual Interpretation) ภาพถายทาง
อากาศของ Google Earth ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘        

ขอมูล จํานวน (แหง) 

๑. เทศบาลที่มีพืน้ที่สีเขียวไมนอยกวา ๕ ตารางเมตรตอคน ๗๐ 

๒. เทศบาลที่มีพืน้ที่สีเขียวนอยกวา ๕ ตารางเมตรตอคน ๑๕ 
เทศบาลตัวอยางทั้งหมด ๘๕ 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 



  

ผ๔-๑๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) 
 
สูตรการคํานวณ :   
(จํานวนชุมชนเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา 5 ตาราง
เมตรตอคน ÷ จํานวนชุมชนเมืองทั้งหมด) x 100 
 
แหลงขอมูล :  
- มท (ยธ.) 
- ทส (สผ.) 

   พื้นที่สีเขียว ในทีน่ี้หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ที่มนุษยสรางข้ึน ทีป่กคลุมดวยพรรณไมเปน
องคประกอบหลัก และสามารถเขาไปใชประโยชนได เชน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน หนวยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และพื้นที่เอกชนบางประเภท (สถานบริการประเภท โรงแรม 
หางสรรพสินคา) ยกเวนแหลงน้ํา พื้นที่ในความรับผิดชอบของทหาร พื้นที่หวงหาม (เขตพระราชฐาน) 
และพื้นทีส่ีเขียวริมเสนทางสัญจร 
 
ป ๒๕๕๙ 
๓.  สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร  
    - กรุงเทพมหานคร เทากับ ๖.๑๖ ตร.ม./คน (ขอมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
      ที่มา: สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร 
4. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ป 2555-2556 จํานวน 90 ผัง 
 ป 2557 จํานวน 98 ผัง 
 ป 2558 จํานวน 105 ผัง 
 ป 2559 จํานวน 99 ผัง 

 ปญหา/อุปสรรค 
สผ. 
ขอสังเกต การพัฒนาฐานขอมูลดานสิง่แวดลอมและพื้นทีส่ีเขียว (Thai Green Urban) 
๑. ขอมูล ทองถ่ินบางแหงมีการจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ แตในขณะที่อีกหลายแหงไมมีการจัดเก็บของมูลหรือจัดเก็บไมเปนระบบ รวมทั้ง ยังมีความแตกตางในการจัดเก็บขอมูลของ
ทองถ่ิน เชน บางทองถ่ินจัดเก็บขอมูลพื้นที่สีเขียวเฉพาะประเภทสวนสาธารณะ  สงผลใหเกิดขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูลในภาพรวม 
๒. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นที่สีเขียว สงผลใหขอมูลที่จัดเก็บยังไมครบถวนสมบูรณ ประกอบกับการนําเขา
ขอมูลในระบบฐานขอมูลดังกลาว สํานักงานนโยบายฯ ใชเทคนิควิธีการนําเขาขอมูลโดยการแปลภาพถายทางอากาศดวยสายตา (Visual Interpretation) ภาพถายทางอากาศของ 
Google Earth ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘  เพื่อแกไขปญหาขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูลของทองถ่ิน ซึ่งวิธีดังกลาวตองอาศัยเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก นอกจากนั้น การใช
ภาพถายทางอากาศในการวัดปริมาณพื้นที่สีเขียว เพื่อใหเกิดความแมนยําจําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูลในพื้นที่รวมดวย 
 



  

ผ๔-๑๕ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 นิยามของพื้นที่สีเขียวที่ สผ. ตองการวัดไมตรงกับการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมตามกฎหมายที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการอยู ทําใหไมมีขอมูลที่สามารถ
คํานวณสัดสวนพื้นที่สีเขียว เพื่อใหไดขอมูลตามตัวชี้วัดนี้ได ทั้งนี้ไดแจงนับพื้นที่ชุมชนเมืองที่ไดมีการวางผังเมือง เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ใหกับประชาชนทุกระดับ ซี่งเปน 
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 4 มาเพือ่เปนขอมูล 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 การนําเขาขอมูลในระบบขอมูลพื้นที่สีเขียวและการตรวจสอบขอมูลอาจตองเชื่อมโยงหรือมีระบบการใหโบนัสแกทองถ่ินเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณครบถวน 

ยุทธศาสตรที่ ๔
การสราง
คุณภาพที่ดี
ใหกับประชาชน 
ทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๖ สัดสวนของแหลงธรรรมชาติ แหลงศิลปกรรม แหลง
มรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมวัฒนธรรมที่มีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมโดยรอบ  
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. จํานวนแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดก
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
2. จํานวนแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดก
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ 
 
สูตรการคํานวณ :   
(แหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ มี การบริหารจัดการ
สิ่ ง แ วดล อมบ ริ เ วณโดย รอบ  ÷ แหล ง ธ รรมชาติ  
แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโดยรอบ
แหลงธรรมชาติ แหลง
ศิลปกรรม และแหลง
มรดกทางธรรมชาติ
และศิลป วฒันธรรม 
หมายถึง สรรพสิ่งที่
เปนธรรมชาติและที่
มนุษยสรางข้ึน รวมทั้ง
สภาพแวดลอมที่อยูใน
พื้นที่โดยรอบแหลงที่
เปนองคประกอบและ 
มีความสัมพันธ 
เก่ียวเนื่องกัน  
ทั้งทางตรงและ
ทางออมตอแหลงนั้นๆ   
- การดําเนินงาน 
อนุรักษแหลงธรรมชาติ 
แหลงศิลปกรรม และ 

กรมศิลปากร 
๑๐ แหลง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
(อุทยานประวัติศาสตร  
๑๐ แหง) 
๑. อุทยานฯ พระนคร
คีรี 
๒. อุทยานฯ เมืองสิงห 
๓. อุทยานฯ 
พระนครศรีอยุธยา 
๔. อุทยานฯ ศรีเทพ 
๕. อุทยานฯ สุโขทัย 
๖. อุทยานฯ ศรีสัชนา
ลัย 
๗. อุทยานฯ แพงเพชร 
๘. อุทยานฯ พิมาย 
๙. อุทยานฯ พนมรุง 
๑๐. อุทยานฯ 
ภูพระบาท 

กรมศิลปากร 
๑๐ แหลง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
(อุทยานประวัติศาสตร 
๑๐ แหง) 
๑. อุทยานฯ พระนคร
คีรี 
๒. อุทยานฯ เมืองสิงห 
๓. อุทยานฯ พระนคร 
ศรีอยุธยา 
๔. อุทยานฯ ศรีเทพ 
๕. อุทยานฯ สุโขทัย 
๖. อุทยานฯ ศรีสัชนา
ลัย 
๗. อุทยานฯ แพงเพชร 
๘. อุทยานฯ พิมาย 
๙. อุทยานฯ พนมรุง 
๑๐. อุทยานฯ  
ภูพระบาท 

กรมศิลปากร 
๑๐ แหลง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
(อุทยานประวัติศาสตร 
๑๐ แหง) 
๑. อุทยานฯ พระนคร
คีรี 
๒. อุทยานฯ เมืองสิงห 
๓. อุทยานฯ พระนคร 
ศรีอยุธยา 
๔. อุทยานฯ ศรีเทพ 
๕. อุทยานฯ สุโขทัย 
๖. อุทยานฯ ศรีสัชนา
ลัย 
๗. อุทยานฯ แพงเพชร 
๘. อุทยานฯ พมิาย 
๙. อุทยานฯ พนมรุง 
๑๐. อุทยานฯ  
ภูพระบาท 

กรมศิลปากร 
๑๐ แหลง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
(อุทยานประวัติศาสตร 
๑๐ แหง) 
๑. อุทยานฯ พระนคร
คีรี 
๒. อุทยานฯ เมืองสิงห 
๓. อุทยานฯ พระนคร 
ศรีอยุธยา 
๔. อุทยานฯ ศรีเทพ 
๕. อุทยานฯ สุโขทัย 
๖. อุทยานฯ ศรีสัชนา
ลัย 
๗. อุทยานฯ แพงเพชร 
๘. อุทยานฯ พิมาย 
๙. อุทยานฯ พนมรุง 
๑๐. อุทยานฯ  
ภูพระบาท 

กรมศิลปากร 
๑๐ แหลง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
(อุทยานประวัติศาสตร 
๑๐ แหง) 
๑. อุทยานฯ พระนคร
คีรี 
๒. อุทยานฯ เมืองสิงห 
๓. อุทยานฯ พระนคร 
ศรีอยุธยา 
๔. อุทยานฯ ศรีเทพ 
๕. อุทยานฯ สุโขทัย 
๖. อุทยานฯ ศรีสัชนา
ลัย 
๗. อุทยานฯ แพงเพชร 
๘. อุทยานฯ พิมาย 
๙. อุทยานฯ พนมรุง 
๑๐. อุทยานฯ  
ภูพระบาท 



  

ผ๔-๑๖ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

ศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ) x 100 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (สผ./ทธ./คพ.) 
- วธ (ศก.) 
- มท (อปท.) 

แหลงมรดกทาง
ธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม จะ
ประสบผลสําเร็จ 
จําเปนตองมีการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมบริเวณ
โดยรอบแหลงอยาง
เครงครัดและ
ครอบคลุมทั่วทุกแหลง 
โดยเฉพาะแหลง
ธรรมชาติ แหลง
ศิลปกรรม และแหลง
มรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวฒันธรรมที่
อยูในพื้นที่เสี่ยงตอการ
ถูกทําลายสิ่งแวดลอม
บริเวณโดยรอบ   
 

 ผลการดําเนินการ 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
- แหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง แหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่อยูในความ
รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร หากพิจารณาตามคํานิยามขางตนจึงหมายถึงศูนยบริการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม 
กีฬา และการทองเที่ยว ประกอบดวย ศูนยเยาวชน จํานวน ๓๕ แหง ศูนยกีฬาฯ จํานวน ๑๐ แหง หองสมุดเพื่อการเรียนรู จํานวน ๓๖ แหง พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ แหง  
พิพิธภัณฑทองถ่ินบานจิรายุ-พูนทรัพย จํานวน ๑ แหง และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ แหง เนื่องจากเปนสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางข้ึนซึ่งมีคุณคาในการเปนแหลงเรียนรูใน



  

ผ๔-๑๗ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ดานศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การดนตรี กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และเปนสถานที่ราชการบริการประชาชน โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวไดมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยรอบศูนยบริการดังกลาวมาอยางตอเนื่องทุกแหง จึงสรุปไดวามีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปน รอยละ ๑๐๐ 
เมืองพัทยา 
ป 2555-2559 เมืองพัทยา มีแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ เทากับ 2 2 3 และ 4 แหลง
ตามลําดับ 

 ปญหา/อุปสรรค 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีประชาชนที่อาศัยอยูเปนจํานวนมากและมีความแตกตางหลากหลายทั้งในดานภาษา วัฒนธรรม กระบวนทัศนทางสังคม เปนตน นอกจากนี้ยังมีหลายหนวยงานที่มี
กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ตาง ๆ หรืออํานาจหนาที่ในการดูแลสถานที่ที่เปนศิลปกรรม แหลงวัฒนธรรม ดังนั้น ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองอาศัย
ความรวมมือและการประสานงานเพื่อดําเนินการรวมกันหลายหนวยงานซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ๔.๗  จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วฒันธรรมและ
โบราณสถานของชาติทีไ่ดรับการข้ึนทะเบียน 
 
หนวยวัด : แหง 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
โบราณสถานของชาติที่ไดรับการข้ึนทะเบียน 
 
 หนวยงานเจาของขอมูล :  
- วธ (ศก.) 

จํานวนโบราณสถานที่
ประกาศข้ึนทะเบียน 
จําแนกตามรายภาค  
ป พ.ศ. 2553 ดังนี ้
- ภาคเหนือ 505 แหง 
- ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 490 แหง 
- ภาคกลาง 853 แหง 
- ภาคใต 256 แหง 
รวมทั้งประเทศ 
2,104 แหง 

กรมศิลปากร 
- 

กรมศิลปากร 
1 แหง 

กรมศิลปากร 
1 แหง 

กรมศิลปากร 
4 แหง 

กรมศิลปากร 
2 แหง 



  

ผ๔-๑๘ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
- ทส (สผ.) 
- มท 
 

ที่มา: สํานักโบราณคดี 
กรมศิลปากร , ขอมูล
เดือนกันยายน 2553 

 ปญหา/อุปสรรค 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 
 

 
หมายเหตุ :    ๑.       หมายถึง หนวยงานเจาของขอมูล 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๙ 

ตารางภาคผนวกที่ 4-๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคุณภาพ  
                               สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559  ในระยะสิ้นสุดแผน  :  ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกบัประชาชนในทกุระดับ 
  

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แผนงานที่ 4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) 
ระยะเรงดวน 
4.1.1 กํ า ห น ด ใ ห ก า ร
พัฒนาพื้นที่ขนาดใหญตอง
จัดทํารายงานการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental 
Assessment: SEA) โดย
ยึดศักยภาพของพื้นที่เปน
หลั ก เพื่ อป ระกอบการ
ตัดสินใจ และจัดทําผัง
เมืองใหเหมาะสม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) นร (สศช.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- การดําเนินการเร่ือง SEA ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ถูกบรรจุอยู ในการปฏิรูประบบการวิ เคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามขอเสนอการปฏิรูป EIA จากรายงานของสภา
ปฏิรูปแหงชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๕ ซ่ึงเสนอใหปฏิรูประบบ EIA 
๓ ดาน คือ 
1. การบูรณาการสิ่งแวดลอมสูนโยบาย (Environmental 
Policy Integration :EPI) 
 กําหนดใหนโยบาย/แผน/แผนงาน การพัฒนารายสาขาและ/
หรือแผนพัฒนาในพื้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญอันอาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) เพื่อใหมีการพิจารณาดานสิ่งแวดลอมที่เปนพื้นฐาน 
รองรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring 
Evaluation & Audit) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



  

ผ๔-๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- สผ. ในฐานะคณะทํางานขับเคลื่อนแผนปฏิรูประบบ 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ. ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. สผ. ไดมีคําสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 
เร่ือง แต งตั้ งคณะทํ างานขับเคลื่ อนแผนปฏิ รูประบบ 
การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ. เพื่อขับเคลื่อน 
การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2. คณะทํางานฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 1๖ คร้ัง (มกราคม – ๗ 
พฤศจิกายน 2559) โดยสาระสําคัญเปนการพิจารณา 
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ตอยอดจากรายงานของสภาปฏิรูป
แหงชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๕  
3. คณะทํางานฯ มีขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อน 
การปฏิรูประบบการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม ที่
เก่ียวของกับ SEA คือ ผลักดันการนําการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (SEA) มาใชกับการวางแผนพัฒนาของ
ประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม  
       ๑.๑ กฎหมาย โดยออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 
พรอมกําหนดประเภทแผนพัฒนาที่ตองจัดทําการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ในระยะแรก  ๗ ประเภท 
ไดแก (๑) แผนดานคมนาคม (๒) แผนพัฒนาพลังงาน (ไฟฟา+
ปโตรเลียม) (๓) แผนพัฒนาลุมน้ํา (๔) แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
(๕) ผังเมือง (ผังประเทศ+ผังภาค+ผังจังหวัด) (๖) แผนพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม และ (๗) โครงการขนาดใหญตามความเห็น
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ภายใน ๕ ป) 
 



  

ผ๔-๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

      ๑.๒ กลไก  
(๑) กําหนดหนวยงานรับผิดชอบเร่ือง SEA ของประเทศไทย  
(๒) ใหหนวยงานรับผิดชอบเร่ือง SEA ของประเทศไทย เตรียม
ความพรอมหนวยงานที่เก่ียวของ โดยจัดทํา SEA Pilot 
Project การฝกอบรมและประชาสัมพันธ พัฒนาแนวทาง 
การจัดทํา SEA ที่หนวยงานตางๆ เคยจัดทําไว และพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อการจัดทํา SEA 

๔.๑.๒ เรงรัดการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงเสริม
แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 ใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 
จั ก ร ไ ท ย  พุ ท ธ ศั ก ร า ช 
๒๕๕๐ โดยเฉพาะประเดน็
เ ร่ื อ ง  กา ร รั บ รองสิ ท ธิ 
ใ น ก า ร เ ป นป จ เ จ ก ช น 
ชุ ม ช น ท อ ง ถ่ิ น  ก า ร
กระจายอํานาจ และการ 
มีสวนรวมของประชาชน
ในโครงการพัฒนาที่อาจมี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ วิ ถี ชี วิ ต 
สุขภาพและสิ่งแวดลอมใน
พื้ น ที่  ร ว มทั้ ง ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหาร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนหนวยงานเจาของเร่ืองในการยกรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ....  
เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง สผ. ได
ดํ า เนิ นการเสนอความเห็นและประเด็นข อกฎหมาย 
ในการปรับปรุงในเร่ืองตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (เชน องคประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม) 
กองทุนสิ่ งแวดลอม (เชน ที่มาของรายไดของกองทุน
สิ่งแวดลอม)เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และ 
การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (เชน อายุ
ของรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม) ซึ่ ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดมีมติในการประชุม  
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ 
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

 
 
 
- 

 
 
 
- 



  

ผ๔-๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดการกองทุนสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) 
 

แหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ พรอมมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว รวมทั้ง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ตลอดจน
นําไปใชในการประกอบการพิจารณาตรวจรางพระราชบัญญัติ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการดวย ขณะนี้  
อยู ระหวางนําเสนอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4.1.3  สรางระบบบําบัด
น้ําเสียในพื้นที่ชุมชนเมืองที่
มี ความจํ า เป น เร งด วน 
ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่มีอยูและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบ ริ หารจั ดการ  ให
ดําเนินงานไดเต็มศักยภาพ
ของระบบรวมทั้งกําหนด
มาตรฐานการจายคาบําบัด
น้ําเสียที่เปนธรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
ทส (คพ./อจน.) 
มท (อปท.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
๑. จัดทํา (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
และเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดการน้ําเสีย  
๒. ติดตามใหคําแนะนําการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย
และองคความรูเก่ียวของในพื้นที่เปาหมาย 
3. สํารวจคุณภาพน้ําทิ้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนและการนําน้ําทิ้งกลับไปใชประโยชนในพื้นที่เทศบาล
เมือง ๑๑ แหง และเผยแพรแนวทางการนําน้ําทิ้งกลับไปใช
ประโยขนเพื่อเตรียมความพรอมการจัดการน้ําเสียชุมชน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเสนอใหมีการจัดเก็บเงิน
สําหรับการบําบัดน้ําเสียเพื่อนําไปสูการปฏิรูปทั้งระบบ ตาม
หลักการ “ผูใชน้ําเปนผูจาย” 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

องคการจัดการนํ้าเสีย 
ดําเนินการ ดังนี้ 
1.การกอสรางระบบําบัดน้ํ าเสียขนาดเล็ก ทต.บางปลา         
จ.สมุทรสาคร และ ทต.นครชัยศรี  
จ. นครปฐม ทต.ทาจีน  และ ทต.บางหญาแพรก จ.สมุทรสาคร  
แลวเสร็จทั้ง 4 แหง อจน. เขาบริหารจัดการระบบบําบัดน้ํา
เสีย  โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อจน. อยูระหวางการ
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก อีก 2 แหง ไดแก ทม.ไร
ขิง  และ ทต.บางเลน จ.นครปฐม 
2. อจน. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหดําเนินงานไดจํานวน 23 
พื้นที่แลวเสร็จตามแผน ไดแก ทม.พะเยา, ทน.ลําปาง, ทน.
เชียงใหม, ทน.แมสอด, ทม.กําแพงเพชร, ทม.บานโปง, ทม.
ประจวบคีรีขันธ, ทม.กระบี่, ทม.สงขลา,ทต.บางเสร, ทม.ศรี
ราชา, ทม.ปากชอง, ทม.อํานาจเจริญ, ทม.มุกดาหาร ทน.
อุดรธานี  ทน. หาดใหญ จ.สงขลา,  ทม.แสนสุข จ.ชลบุรี,   
ทน.อุบลราชธานี,  ทม.สิงหบุรี,  ทม.กาญจนบุรี  และ ทม.มาบ
ตาพุด  จ.ระยอง 
3. การจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย มีพื้นที่เร่ิม
ดําเนินการ เพิ่มเติม  ดังนี้ ทม.กระบี่,  ทม.มุกดาหาร, ทม.แม
สอด  จ.ตาก,  ทน.อุดรธานี   บางพื้นที่อยูระหวางการหารือ
ข้ันตอนและกระบวนการการจัดเก็บคาธรรมเนียม  เชน ทม.
ประจวบคีรีขันธ  ทน.เชียงใหม  ทม.พะเยา  ทน.ลําปาง 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.เชียงราย 
- โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลตําบลแม
สาย ไดรับงบประมาณสนับสนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอมในระดับจั งหวัด งบผูกพัน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายน้ํา ดําเนินการดังนี้ 
  -  ในป 2555 มีโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ 7 แหง 
และไดรับโอนจากการเคหะแหงชาติ 12 แหง สามารถบําบัด
น้ําเสียได รอยละ 42ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึน 
- ในป  2556 เกิดระบบศูนย การศึกษาและอนุ รั กษ
สิ่งแวดลอมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ทําใหเพิ่มความสามารถใน
การบําบัดเปน รอยละ 45 
   - อนาคตจะมีการเพิ่มโรงควบคุมคุณภาพน้ําอีก 4 แหง 
ไดแก โรงบําบัดน้ําเสียมีนบุรี โรงบําบัดน้ําเสียธนบุรี โรงบําบัด
น้ําเสียคลองเตย โรงบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน จะทําให

 
 
- การดําเนินงาน ลาชากวาแผนการดําเนินงาน เนื่องจากมี
การรองเรียน ตอตานจากชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม ในประเด็นแนวร้ัวของสถานที่กอสราง
เปนกําแพงก้ันมวลน้ําจํานวนมากใหไหลยอนกลับ ทําให
บานเรือนที่ตั้งอยูโดยรอบ ไดรับความเสียหายมากยิ่งข้ึน  
- เทศบาลตําบลแมสาย ไดจัดเวทีรับฟงขอกังวล ขอหวงใย
ของประชาชน เพื่อนําไปปรับปรุง ลดผลกระทบ และ
กําหนดมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และมีการขอ
เปลี่ยนแปลงแนวร้ัวก้ัน ไมใหกีดขวางทางน้ํา และปรับปรุง
รองระบายน้ํา ใหระบายน้ําออกจากพื้นที่เพิ่มข้ึนและลด
ปริมาณน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ในชวงฤดูน้ําหลาก 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ความสามารถในการบําบัดเพิ่มเปน รอยละ 71 
 
เมืองพัทยา 
มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง ไดแก 
1.ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนซอยวัดหนองใหญ มีพื้นที่บริการ
รับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดที่ตั้งอยูในเขตพัทยาเหนือ และ
พัทยากลาง โดยมีความสามารถในการรองรับน้ําเสียได 
๖๕,๐๐๐ ลบ.ม/วัน ปจจุบันน้ําเสียเขาระบบ ๘๐,๐๐๐ 
ลบ.ม/วัน  สถานการณ เดินระบบในปจจุบันสามารถ
ดําเนินการไดแตมีปริมาณน้ําเสียเขามากกวาความสามารถ
ในการบําบัด  
2. ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนซอยวัดบุญยกัญจนาราม มี
พื้นที่บริการรับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดที่ตั้งอยูในเขตพัทยา
ใต โดยมีความสามารถในการรองรับน้ําเสียได ๔๓,๐๐๐
ลบ.ม/วัน ปจจุบันน้ําเสียเขาระบบ ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม/วัน 
 
เทศบาลนครเชียงราย 
การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครเชียงราย 
ใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
ครอบคุลมพื้นที่  10 ตร.กม. และวางแผนศึกษาตาม
เหมาะสม และออกแบบกอสรางระบบใหครอบคลุมพื้นที่ 
60.85 ตร.กม. ในอนาคต ปจจุบันยังไมมีการจัดเก็บคา
ธรรมเนียนมบําบัดน้ําเสีย 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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ผ๔-๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครเชียงใหม 
รวมกับทางองคการจัดการน้ําเสียในการซอมแซม  และ
บํารุงรักษาระบบรวบรวมและกําจัดน้ําเสีย  เทศบาลนคร
เชียงใหม  ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เทศบาลนครแมสอด  
เทศบาลนครแมสอด ไดกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียใน
ปงบประมาณ 2541 – 2544 และไดประกาศใชเทศบัญญัติ
เร่ือง การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอ
เชื่อม พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2557  
ปงบประมาณ 2558  
มีรายไดจากการจัดเก็บ ดังนี้ 
- คาบําบัดน้ําเสียเปนเงิน 26,360 บาท 
- คาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม 11,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37,960 บาท 
ปงบประมาณ 2559 
 มีรายไดจากการจัดเก็บ ดังนี้ 
- คาบําบัดน้ําเสียเปนเงิน 447,720 บาท 
- คาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม 64,700 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 512,420 บาท 
 
เทศบาลนครพิษณุโลก  
กําลังจะไดรับการถายโอนภารกิจดูแล และเดินระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน จากกรมโยธาธิการผังเมือง ในปงบประมาณ 2560 
 

 
- งบประมาณในการบํารุงรักษาและซอมแซมไมเพียงพอ 
- มีระบบทอและระบบสูบน้ําเสียชํารุดเปนจํานวนมาก 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- การสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 
- การออกกฎหมายในการเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย  
โดยสวนกลางเชนเดียวกับขยะ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๔-๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครสกลนคร 
-   ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร ผานการรับรอง
ระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ทุกป เพื่อรักษา
มาตรฐานใหคงอยูตลอดไป 
-   จัดใหมีและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับ
ชุมชนหนาแนนในตัวเมือง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
-   ปจจุบันอยูระหวางศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ใหครอบคลุม
เขตเทศบาล รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
 
เทศบาลนครอุดรธาน ี
เทศบาลฯ ไดกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และไดใหองคการ
จัดการน้ําเสียเปนผูดําเนินการ 
 
เทศบาลนครนนทบุรี 
1) โครงการศึกษาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ําประชานิเวศน สวนที่เหลือ 
2) โครงการบอดักไขมันเพื่อคืนความใสใหคูคลอง ประจําป 
2559 งบประมาณ 500,000 บาท 
3) โครงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียศูนยบริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําป 2555-2557 งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- การดําเนินงานตามโครงการบอดักไขมัน ยังไมครอบคลุม            
ทั่วทั้งเขตเทศบาล เนื่องจากโครงการเปนการสนับสนุนใหแก
ศูนยเรียนรูตามชุมชนตางๆ 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครปากเกร็ด 
อยูระหวางดําเนินการโครงการกอสรางระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย(โซน ๑ ศรีสมาน) ระยะเวลาการดําเนินการ
โครงการ ตั้งแตวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 
 
เทศบาลนครระยอง 
อยูระหวางการของบประมาณผานแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการศึกษาการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวมเดิมที่
ยังไมสามารถใชงานได 
 
เทศบาลนครภูเก็ต 
- เทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นที่ 12.562 ตร.กม เดิมมีระบบ
รวบรวมน้ําเสีย ครอบคลุม รอยละ 76 ของพื้นที่ เขต
เทศบาล ระบบบําบัดน้ําเสีย ออกแบบไวสามารถบําบัดน้ํา
เสียได 36,000 ลบ.ม/วัน ปจจุบันมีน้ําเสียเขาระบบบําบัด
น้ําเสีย ประมาณ 30,000 ลบ.ม/วัน คิดเปน รอยละ 80 
ของคาออกแบบ 
- เทศบาลนครภูเก็ตไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ผาน
แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด โครงการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียพื้นที่สามกอง เทศบาลนครภูเก็ต กรอบวงเงิน 
60 ลานบาท ผูกพัน 2 ปงบประมาณ 2559-2560 โดย
ดําเนินการกอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสียจากพื้นที่สาม
กอง เทศบาลนครภูเก็ต รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดยังโรงงาน

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
เนื่องจากมีการปรับปรุงรูปแบบรายการของโครงการ  
อยูระหวางการพิจารณาของ สผ. ยังไมสามารถดําเนินการ
จัดหาผูรับจางสําหรับดําเนินโครงการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงคุณภาพน้ําของเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อโครงการ
แลวเสร็จ สามารถรวบรวมน้ําเสียได รอยละ 92 ของพื้นที่
เขตเทศบาล 
- สําหรับคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย อยูระหวางการจัดทํา 
ราง เทศบัญญัติ 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
- โครงการปรับปรุงซอมแซมและเดินระบบบําบัดน้ําเสียเดิม
ในเขตพื้นที่ชุมชน 3 แหง (ชุมชน หนาทอน ชุมชนละไม
และชุมชนเฉวง) 
    จางเอกชนปรับปรุงซอมแซมและเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
เดิมในเขตพื้นที่ชุมชนหนาทอน ชุมชนละไม ชุมชนเฉวง 
สัญญาจางเลขที่ 267/2555 ลว. 31 ส.ค. 2555 สัญญา
ตอเนื่อง 3,600 วัน คาจาง จํานวนเงิน 119,900,000 
บาท กําหนดจายเงินเปนงวด งวดละ 30 วัน งวดที่ 1-119 
คาจางงวดละ 999,166.66 บาท งวดที่ 120 (สุดทาย) 
คาจาง 999,167.46 บาท  งบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 12,000,000 บาท ซึ่งผูรับจางตองดําเนินการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียเดิมในเขตพื้นที่ชุมชน ๓ แหง (ชุมชน
หนาทอน ชุมชนละไม และชุมชนเฉวง) จํานวน 12 งวด  
งวดละ 30 วัน หลังจากมีการดําเนินการและเบิกจาย
งบประมาณ 2557 และ 2558 แลวเสร็จ 
 
เทศบาลนครสงขลา 
1. เทศบาลนครสงขลาไดจัดทําขอตกลงใหบริการรับบริหาร

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้ง ยังไดผล

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



  

ผ๔-๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมกับองคการจัดการน้ําเสีย ทํา
ใหมีอัตรากําลังและผูรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาที่มีความรู 
ความชํานาญโดยตรง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด
น้ําเสีย 
2. เทศบาลนครสงขลาไดออกเทศบัญญัติเร่ือง การจัดเก็บ
คาบําบัดน้ําเสีย คาบริการน้ําทิ้ง และคาใบอนุญาตใหตอทอ
เชื่อม พ.ศ. 2557 พรอมออกประกาศเ ร่ืองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตตอเชื่อมทอ การจัดเก็บ
คาบริการและวิธีคํานวณคาบริการและคาธรรมเนียม 
3. เทศบาลนครสงขลารวมกับองคการจัดการน้ําเสียไดเร่ิม
จัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้ง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จนถึงปจจุบัน 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
เทศบาลนครหาดใหญไดวาจางเอกชนใหดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ของคลองอูตะเภา และคลองเตย โดยทําการตรวจวัด
คุณภาพน้ําชวงกอนเขาเมือง ชวงกลางเมือง และกอนออก
จากเมือง ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2559 
 
 
 

ไมเต็มที่ เนื่องจากระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลมุ
พื้นที่ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลนครหาดใหญไมมีขอมูลตัวชี้วัดในทุกๆ ดาน ตาม
แนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2555-2559 ซึ่งตัวชี้วัดที่ไดสั่งการใหทองถ่ินปฏิบัติ
ตามนั้น มีหนวยเปนคะแนนและจัดแบงเปนระดับของ
เกณฑคุณภาพน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลนครหาดใหญ ไดดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียรวม  ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอน
ที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 

4.1.4 พัฒนาและ
เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ
บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ง ค ก ร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
1. สงเสริมศักยภาพในการติดตามเฝาระวังและกํากับดูแล

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๔-๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อให
มีความรู ความชํานาญใน
การจั ดการขยะมู ลฝอย  
มูลฝอยติดเชื้ อ ของเสีย
อันตราย และการจัดการน้ํา
เสี ยที่ ถู กต องตามหลั ก
วิ ชาการ สอดคล อง กับ
ส ภ า พ ป ญ ห า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ โดยภาครัฐ
ตองจัดสรรงบประมาณให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และ/หรือ สงเสริมใหเอกชน
เข ามาร วมลงทุนในการ
ดําเนินงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
ทส (คพ./สส./อจน.) 
นร (สงป.) 
สธ (อน.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

การจัดการน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต
ใหกับองคกรปกครอง สวนทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของ  
2. เสริมสรางศักยภาพในการเตรียมความพรอมการจัดการ
น้ําเสียชุมชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่
เรงดวน 
3. ทบทวนการกําหนดมาตรฐานแหลงกําเนิดแตละประเภท
และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในภาพรวม 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ป 2559 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดจัดหลักสูตรอบรม/
สัมมนาเพี่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งผูเก่ียวของอ่ืนๆ ในการ
จัดการมลพิษ ไดแก 
1) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
2) หลักสูตรเทคนิคการเปนวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดย
ชุมชน รุนที่ 1 และ 2 
3) หลักสูตรการจัดการน้ําเสียชุมชน 
4) หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืน 
5) หลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุนที่ 1 
และ 2 
๖) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอม 
๗) หลักสูตรนวัตกรรมทางเลือกเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อยางยั่งยืน 
๘) หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอม 
 
องคการจัดการนํ้าเสีย 
อจน.จัดใหมีการฝกอบรมความรูกับประชาชนในพื้นที่
จัดการน้ําเสียที่องคการจัดการน้ําเสียดําเนินงานในโครงการ
อบรมสงเสริมความรูเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียเบื้องตนกลุม
บุคคลทั่วไป  โครงการอบรมหลักสูตร “สงเสริมความรู
เก่ียวกับการจัดการน้ําเสียเบื้องตน” รวมจํานวน 1,050  
คน 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.เชียงราย 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปองการติดเชื้อจาก
การปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การลดผลกระทบจาก
การใชเตาเผาขยะขนาดเล็ก 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการโครงการ
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง)  
สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
(ป 2558)  โดยมีกลุมเปาหมายคือหัวหนาฝายรักษาความ

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๔-๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สะอาดและสวนสาธารณะสํานักงานเขตและหัวหนากลุม
งานจัดการมูลฝอยและหัวหนาฝายบริการรักษาความ
สะอาดสํานักสิ่งแวดลอม 
 
เมืองพัทยา 
- อบรมการเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชนภายใต  “โครงการสนับสนุนและ
เสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
- อบรมการเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชนภายใตโครงการสนับสนุนและเสริมสราง
สมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
- อบรมการจัดการขยะตนทางตามโครงการเมืองพัทยามุงสู
ศูนยเมืองคารบอนต่ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 
เทศบาลนครเชียงใหม 
ไดดําเนินการวาจางเอกชนเขามามีสวนรวมในการเก็บขน
ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การเก็บขนใหดียิ่งข้ึน (ที่มา: ฝายจัดการสภาพแวดลอมดาน
วัสดุใชแลว เทศบาลนครเชียงใหม) 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๔-๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครสกลนคร 
-  ฝกอบรมแกนนําชุมชน ในการจัดทํากับดักไขมันอยางงาย
สําหรับครัวเรือนและรานคา ไวใชเองและถายทอดเผยแพร
ไปยังครัวเรือนรานคาอ่ืน 
-  ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับถังดักไขมันอยางงายกับ
กลุม อสม. ในเขตเทศบาลนครสกลนคร 
-  จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร 
ที่มีสวนราชการตางๆ  จัดข้ึน รวมทั้งใหทุนการศึกษา 
แกบุคลากรใชศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ทําใหปจจุบัน
พนักงานเทศบาลที่ดูแลดานสิ่งแวดลอม จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทดานจัดการสิ่งแวดลอมเกือบทุกคน 
-  ฝกอบรมแกนนําชุมชน ในการจัดการขยะตั้งแตทางใน
ครัวเรือน 
-  จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ  การใชประโยชน การไดรับ
ประโยชนจากการคัดแยกขยะกอนทิ้ง เชน กิจกรรมถนน
ปลอดถังขยะตลาดรีไซเคิลในชุมชนและธนาคารขยะรีไซเคิล
เปนตน 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม หลักสูตรการพัฒนาการดําเนินงานรักษาความ
สะอาด เพื่อดําเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานใหแก
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย โดยการดําเนินการดังกลาว
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรายไดรับความรู
เ ก่ียวกับ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกตองและ

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยังมีพนักงานบางสวนที่ไมใชอุปกรณการปองกันในการ
ปฏิบัติงาน โดยใหเหตุผลของความไมสะดวก 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบกอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปลอดภัย ตั้งแตการเตรียมตัวเร่ิมการปฏิบัติงานระหวาง
ปฏิบัติงานจนกระบวนการทํางานแลวเสร็จ รวมทั้งการดูแล
สุขภาพสวนบุคคลในการดูแลตนเองของผูปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด วิธีการรักษาสุขภาพใหมีความปลอดภัยจาก
การติดเชื้อจากขยะมูลฝอยที่ตนปฏิบัติงาน ตลอดจนการทํา
ความสะอาดรางกาย เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ หลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษา
ดูงานมาพัฒนางานของตนเอง 
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีการสงเสริมใหบุคคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการบริหาร
จัดการขยะไปเขารับการอบรมตางๆที่ เ ก่ียวของอยาง
สม่ําเสมอ 
-ปจจุบันมีการสงเสริมบริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
เก็บขนขยะมูลฝอย (ตั้งแตปงบประมาณ 2550 จนถึง
ปจจุบัน) 
 
เทศบาลนครภูเก็ต 
- โรงเตาเผาขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต ไดรับมอบจาก
กรมโยธาธิการฯ ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด
ภูเก็ต ตั้งแตป 2542 และไดหยุดดําเนินการเมื่อ ป 2555 
เนื่องจากเคร่ืองจักรมีสภาพชํารุดตามอายุการใชงาน  
- เทศบาลนครภู เ ก็ต  ได รับจัดสรรเงิน อุดหนุนผ าน
แผนปฏิบัติ การฯ ระดับจั งหวัด  โครงการป รับป รุ ง
ประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันตอวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากมีการจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมของราคา ปจจุบัน อยูระหวางการ
จัดทําแบบรายละเอียดและประมาณราคาเพิ่มเติม ของ
เทศบาล และสงใหกับ สผ. พิจารณาความเหมาะสมของราคา 
ยังไมสามารถดําเนินการจัดหาผู รับจางสําหรับดําเนิน
โครงการได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กรอบวงเงิน 530 ลาน
บาท ผูกพัน 3 ปงบประมาณ 2559-2561 ดําเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอยใหสามารถ กําจัด
ขยะได 250 ตันตอวัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
- โครงการจางดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ
อยางถูกสุขลักษณะ  
      จางเอกชนฝงกลบขยะมูลฝอยสัญญาเลขที่ 96/2559 
ลว. 24 สิงหาคม 2559    เร่ิมทํางานวันที่ 24 ส.ค. 59   
สิ้นสุดสัญญาเมื่อครบ 180 วัน หรือจายคาจางครบ 
12,150,000.00 บาท   คาจางคิดตามปริมาณมูลฝอยที่
นําลงบอฝงกลบตันละ 420 บาท 
- โครงการแกไขปญหาน้ําเสียจากการบริหารจัดการขยะ 
      จางเอกชนคลุมผายางที่มีความยืดหยุนสูง ปดบอฝง
กลบ ทําคันดินก้ันและระบบรวบรวมน้ําเสียจากการฝงกลบ
และระบบระบายน้ําฝน 
- โครงการปรับปรุงซอมแซมและเดินระบบบําบัดน้ําเสียเดิม
ในเขตพื้นที่ชุมชน 3 แหง (ชุมชนหนาทอน ชุมชนละไมและ
ชุมชนเฉวง)  
- โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
และจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  
     จางเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอยตามแหลงชุมชนและแหลงทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จํานวน ๓ งวดๆละ ๓๐ วัน โดยเทศบาลกําหนดคาจางใน
อัตราตันละ ๑,๐๙๐ บาท จะตองนําสงคาธรรมเนียมเก็บขน
มูลฝอยใหเทศบาลในวงเงินข้ันต่ําเดือนละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
และผูรับจางจะตองสรุปผลการดําเนินงานของแตละงวด
ใหแกคณะกรรมการตรวจงานจางทุกคร้ัง 
 
เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลนครสงขลาไดจัดทําโครงการฟนฟูระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยทั้งระบบ เมื่อป พ.ศ. 2554 โดยทําการวาจาง
เอกชนกําจัดขยะมูลฝอยตกคางการกําจัดโดยการฝงกลบ
และบดอัดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของบอฝงกลบมูลฝอยที่มี
อยู จนสามารถทําการลดปริมาณขยะมูลฝอยตกคางการ
กําจัดใหเปนศูนยได 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
เทศบาลนครหาดใหญ ไดดําเนินการใหความรู และสงเสริม
การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนเพื่อนําไปจํากัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล ดังนี้ 
-  ป 2555 คัดแยกขยะอันตรายไดรอยละ 41.35   
-  ป 2556 คัดแยกขยะอันตรายไดรอยละ 47.52 
-  ป 2557 คัดแยกขยะอันตรายไดรอยละ 58.847 
-  ป 2558 คัดแยกขยะอันตรายไดรอยละ 66.67 
-  ป 2559 คัดแยกขยะอันตรายไดรอยละ 68.32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลจะตองเสียคาใชจายในการกําจัดซึ่งเทศบาลมี
งบประมาณคอนขางจํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
สวนกลาง/ สวนภูมิภาค ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานบางสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ภาคเอกชน 
บริษัท บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
การกํากับ ดูแลการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่ เ ก่ียวของอยาง
เครงครัด ทั้งเร่ืองการขออนุญาตและเอกสารที่เก่ียวของตาง 
ๆ พรอมกับมีระบบการตรวจติดตามการขนสง GPS เพื่อ
ปองกันการลักลอบทิ้งหรือนําไปใชกิจกรรมอ่ืน 

 
 

- 

 
 

- 

๔.๑.๕ จัดทําเคร่ืองมือและ
กลไกทางเศรษฐศาสตรใน
การสรางแรงจูงใจเพื่อลด
การปลอยมลพิษ ณ แหลง 
กํ า เ นิ ด  เ ช น  ก า ร เ ก็ บ
ค าธรรมเนี ยมในการใช
สินคาที่กอมลพิษสูง ระบบ
มัดจํา – คืนเงิน (Deposit-
Refund-System) บรรจุ
ภัณฑตางๆ โดยเนนหลัก ๓
Rs (Reduce Reuse และ 
Recycle) ให เปนรูปธรรม 
รวมทั้ งการใช พลั ง งาน
ส ะ อ า ด แ ล ะ พ ลั ง ง า น
ทางเลือก เชน การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงาน 
(Waste to Energy)  
เปนตน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ. 1  
1.สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการตางๆ โดยใชหลัก 3Rs 
(Reduce Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และโครงการเมือง
สวยใส ไรมลพิษ  ในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย และ
แมฮองสอนอยางตอเนื่อง และรวมผลักดันอปท.ใหมีการ
จัดการขยะแบบรวมศูนย 
2.มีการตรวจ ติดตามแหลงกําเนิดน้ําเสียในพื้นที่และมีการ
บังคับใชกฎหมายตามกฎกระทรวงฯ ม.80 และ  ม.82 
 
สสภ.3 
สสภ.3 ไดดํา เนินการสํารวจและศึกษาองคประกอบ 
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ เขารวม
โครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ

 
 
 
1. อปท.ยังประสบปญหาบุคลากรที่มีความรูในการจัดการ
ขยะ รวมทั้งการเขาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. เจาของแหลงกําเนิดมลพิษ ยังไมไดใหความสําคัญ 
ในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียหรือปรับปรุงน้ําเสียกอน
ปลอยลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติและยังไมทราบถึงขอ
กฎหมายตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 80 ของ พรบ. 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 

 
 
- จากขอมูลองคประกอบขยะมูลฝอยที่ได แสดงใหเห็นวา 
ประชาชนยังไมมีการคัดแยกขยะอยางจริงจังและทั่วถึง 
เพราะมีการทิ้งขยะมูลฝอยปะปนกันอยูทั้งขยะที่สามารถ
นํากลับมาใชประโยชนใหมได ขยะอันตราย และขยะที่
ตองทิ้ง/กําจัด ทําใหสงผลตอการใชงานของพื้นที่กําจัด 

 
 
 
1.จัดอบรมเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ
ขยะใหแกบุคลากรของอปท.อยางตอเนื่อง 
2.จัดอบรมเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ
น้ําเสียใหแก เจาของแหลงกําเนิดน้ําเสียอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
- ควรมีการเรง รัดให  อปท. และภาคสวนที่
เก่ียวของดําเนินการใหความรูแกประชาชนใน
การจัดการขยะอยางถูกตอง และสงเสริมการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนอยางจริงจัง 
- อปท. ควรดําเนินการปรับระบบการรวบรวม



  

ผ๔-๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หนวยงานรับผิดชอบ :  
อก ทส 

ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน 
๓๓ แหง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน จํานวน 14 
แหง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 12 แหง จังหวัดพิษณุโลก  
2 แหง และจังหวัดพิจิตร จํานวน 5 แหง พบวา มีคาเฉลี่ย
ขององคประกอบขยะมูลฝอยประเภทขยะยอยสลายได  
อยูในชวงรอยละ 40-55 ประเภทขยะที่สามารถนํากลับมา
ใชใหมได อยูในชวงรอยละ 15-25 ประเภทขยะอันตราย 
อยูในชวงรอยละ 3-5 และขยะทั่วไป อยูในชวงรอยละ  
20-30 
 
สสภ.5  
- ดําเนินการโครงการฟนฟูระบบนิเวศดวยกลไกการตอบ
แทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services 
: PES) ในพื้นที่คลองพิทยาลงกรณ จังหวัดสมุทรสาคร  
ซึ่งเปนแมน้ําทาจีนตอนลาง  มีกิจกรรมที่ทําในพื้นที่ ไดแก  
กิจกรรม  3Rs การจัดเก็บขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป  
ธนาคารขยะในโรงเรียน  และอบรมเสริมสรางความรูใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ และโรงเรียนในพื้นที่ 
 
สสภ.6  
- ดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศแหลงน้ําดวยกลไกตอบแทน
คุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : 
PES) กรณีคลองบางใหญ จังหวัดนนทบุรี (คลองเชื่อมตอ
แมน้ําสายหลัก : แมน้ําเจาพระยา 
 

รวมทั้งสงผลตอคาใชจายในการกําจัดของ อปท. ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

และจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
- อปท. และภาคสวนที่เก่ียวของควรสนับสนุน
และเรงรัดการจัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อรองรับการกําจัด
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สสภ.7  
1.สนับสนุนวิทยากร ใหความรูความเขาใจแกชุมชนในพื้นที่
เปาหมาย เร่ืองการลดการเกิดขยะในชุมชนโดยใชหลัก 3Rs 
และการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสนับสนุน การแปรรูปขยะ
เปนเชื้อเพลิง 
๒.ดําเนินการตามโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษดําเนินการ
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 
3.ปงบประมาณ 2558 และ 2559 ทําการสํารวจสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ รับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก  
จ.เพชรบูรณ  จ .ลพบุ รี  จ.สระบุ รี  จ.นครนายก และ  
จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งดําเนินการจัดทําฐานขอมูลการจัดการ
ขยะมูลฝอยข้ึน 
4.ปงบประมาณ 2559 จัดทําโครงการนํารองเพื่อผลักดัน
ใหเกิดการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ 
 
สสภ.9 
1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการตางๆ แกจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดในการจัดการขยะ โดยใชหลัก 
3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และโครงการ
เมืองสวยใส ไรมลพิษ 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สสภ. 1๐  
- ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนจังหวัดและทองถ่ิน ในพื้นที่ 
๕ จังหวัด พื้นที่ลุมน้ําชีตอนบน (กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 
มหาสารคาม และหนองบัวลําภู) ในการดําเนินการแกไข
ปญหาขยะมู ลฝอย ในพื้ น ที่ จั ง ห วั ด ต าม  Roadmap  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ไดแก  
   ๑) การกําจัดขยะสะสม ไดแก สงเสริมให อปท. ที่มี
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกหลักวิชาการ ดําเนินการ
ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะใหเปน Controll drump หรือ
ปดบอขยะ แลวนําไปกําจัดรวมกับศูนยกําจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกตอง โดยสามารถกําจัดขยะสะสมในภาพรวมทั้ง ๕ 
จังหวัดได 476,096 ตัน (ณ 30 กย.59) จากปริมาณขยะ
สะสมทั้งหมด 895,310 ตัน 
   ๒) การดําเนินสงเสริมกิจกรรม ๓Rs ทั้งในชุมชน โรงเรียน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกิดพื้นที่ตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม จํานวน ๒๕ แหง และ 
มี อปท. ที่เปนเครือขายดําเนินกิจกรรมลดขยะที่ตนทาง 
จํานวน ๔9 แหง    
   ๓) สงเสริมใหคําแนะนําแก อปท. ที่มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย และผลักดันใหเกิดศูนยกําจัด 
ขยะมูลฝอยตามพื้นที่ เปาหมายในแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับภาค โดยขณะนี้  พื้นที่ลุมน้ําชีตอนบน 
มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม จํานวน 13 แหง   
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ผ๔-๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- สงเสริมสนับสนุนทองถ่ินเปาหมายมีการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน เพื่อฟนฟูแหลงน้ํา โดยในพื้นที่ลุมน้ําชีตอนบน ๕ 
จังหวัด มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน ๖ 
แหง ไดแก เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลตําบลอุบลรัตน  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาล
ตําบลโกสุมพิสัย เทศบาลเมืองชัยภูมิ รองรับปริมาณน้ําเสีย 
10๓,๑00 ลบ.ม.ตอวัน อยูระหวางกอสราง จํานวน ๒ แหง 
คือเทศบาลเมืองบานไผ และเทศบาลตําบลบรบือ รองรับ
ปริมาณน้ําเสียรวม ๓,๓๐๐ ลบ.ม. ตอวัน 
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  
ลําน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําชี แมน้ําพอง แมน้ําเชิญ ลําปาว 
แมน้ําพรม ลําพะเนียง อยางตอเนื่อง 
 
สสภ.11 
๑.การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ สสภ.๑๑ 
รวมกับ ทสจ.ในพื้นที่ รับผิดชอบ(นครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร และศรีสะเกษ)ดําเนินการผลักดันใหมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ตาม Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอย สรุสาระสําคัญไดดังนี้ 
      ๑.๑ การจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง  
           รวมกับสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม คัดเลือกพื้นที่
ดําเนินงานโครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ตนทางจํานวนจังหวัดละ ๑๐ อปท. รวม 
๔๐ อปท. วงเงินโครงการไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
     1.๒ การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม ในพื้นที่ ๔ 
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ผ๔-๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จังหวัดสะสม ดําเนินการจัดการขยะสะสมเบื้องตน โดยการ
ใชดินฝงกลบบอทิ้งขยะที่ไมถูกหลักวิชาการ และดําเนินการ
ปดบอขยะบางสวนแลวมีปริมาณ ขยะมูลฝอยตกคางสะสม
ที่จัดการได 414,008.00 ตัน คิดเปนรอยละ 38 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสมทั้งหมด โดยยังเหลือ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสม จํานวน 661,800.00 
ตัน (ป 2558) 
       1.3 การสงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน
เพื่อสงกําจัดโดยถูกหลักวิชาการ  โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนเจาภาพในการสงไปกําจัด 
       1.4  การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยและ 
การแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน (Waste to Energy) 
สสภ.11 รวมกับทสจ.ในพื้นที่สนับสนุนและผลักดันให 
อปท. ในพื้นที่จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุ
รภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ดังนี้ 
 1) เทศบาลตําบลแชะโครงการกอสรางระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: 
RDF) และปุยอินทรีย ขนาด 20 ตัน/วัน 
 2) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โครงการกอสรางระบบ
การจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: 
RDF) และปุยอินทรีย จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 80 ตัน/วัน 
 3) เทศบาลตําบลขุนหาญโครงการกอสรางระบบ
การจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

RDF) และปุยอินทรีย ขนาด 20 ตัน/วัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 4) อบต.เสียว โครงการกอสรางระบบการจัดการ
ขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) 
และปุยอินทรีย จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 20 ตัน/วัน 
 5) เทศบาลตําบลสตึก (ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน) จังหวัดบุรีรัมย รองรับขยะได 100 ตัน/วัน 
 6) เทศบาลตําบลสูงเนิน(ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน) จังหวัดนครราชสีมา รองรับขยะได 50 ตัน/วัน 
 7) เทศบาลตําบลศรีขรภูมิ (ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน) จังหวัดสุรินทร รองรับขยะได 35 ตัน/วัน 
 8) เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ (ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ) 
รองรับขยะได 35 ตัน/วัน 
 9) เทศบาลเมืองเมืองปก จังหวัดนครราชสีมา 
(ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ) รองรับขยะได 35 ตัน/วัน 
    1.5 โครงการความรวมมือไทย-ญี่ปุน สสภ.11 รวมกับ 
คพ. สงเสริมถายทอดเทคโนโลยีการฝงกลบแบบก่ึงใช
อากาศ (Semi-Aerobic Landfill) ในการปรับปรุงสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองใหเปนรูปแบบที่ถูกตองและ
สามารถเปนตนแบบใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ขนาดกลางและขนาดเล็กนําไปประยุกตใชกับที่ของตนเอง
ได โดยรวมกับกรมควบคุมมลพิษ ผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุน และเทศบาลเมืองสีค้ิว ในการอบรมถายทอดเทคโนโลยี
การฝงกลบขยะมูลฝอยแบบก่ึงใชอากาศ (FuKuoKa Method) 
ระหวางวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 
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ปร๊ินเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ ๑ – ๑๖ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ๒๐ จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศักยภาพเขารวมอบรม 
      1.5 การจัดทําฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย สสภ.
11 รวมกับกรมควบคุมมลพิษและ ทสจ.ในพื้นที่ (นครราชสีมา 
บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ)ดําเนินการสํารวจขอมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในพื้นที่ สํารวจการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ พบวา 
มีปริมาณขยะรวม 6,778.66 ตัน/วัน (2,474,240.90 
ตัน/ป) โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหบริการเก็บขน
รวม 288 แหง คิดเปนรอยละ 31.00 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ ได รับบริการเ ก็บขนรวม 1,780.37 ตัน/วัน 
(649,835.05 ตัน/ป) หรือคิดเปนรอยละ 26.26  โดยมี
ขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง จํานวน 975.15 
ตัน/วัน (355,933.40 ตัน/ป) คิดเปนรอยละ 54.77 
ของปริมาณขยะที่ เ ก็บขนทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 
14.38 ของปริมาณขยะที่ เกิดข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา  
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมมีการใหบริการจัดการขยะ
มูลฝอย จํานวน 641 แหง คิดเปนรอยละ 68.99 และ 
มีปริมาณขยะที่กําจัดไมถูกตอง (ปริมาณขยะที่เก็บขนแต
กําจัดไมถูกตอง และปริมาณขยะที่ไมมีการใหบริการ) 
จํานวน 4,989.22 ตัน/วัน (1,821,068.95 ตัน/ป)  
คิดเปนรอยละ 73.60 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั้งหมด  
๒. การจัดการน้ําเสียชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    สสภ.๑๑ รวมกับทสจ.ในพื้นที่รับผิดชอบผลักดันใหมีการ
พัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผาน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุรภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดในการกอสนรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม
ชุมชน จํานวน 4 แหง ประกอบดวย  
     1) เทศบาลตําบลโนนไทย (ระบบบอผึ่ง ) จังหวัด
นครราชสีมา   
     2)  เทศบาลตํ าบลกุดจิก  ( ระบบบอผึ่ ง )  จั งหวัด
นครราชสีมา ขนาด 500 ลบม./วัน 
     3) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษขนาด 
12,000 ลบม./วัน (ระบบคลองวนเวียน)  
      4) เทศบาลตําบลทาตูม จังหวัดสุรินทร ขนาด 500 
ลบม./วัน (ระบบบอผึ่ง-บึงประดิษฐ) 
๓. การตรวจบังคับการแหลงกําเนิดมลพิษ (ป 2559)  
ติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิด
มลพิษในพื้นที่ที่ประสบปญหาคุณภาพน้ํา เสื่อมโทรม 
จํานวน 1๐๑ แหง ประกอบดวย 
      (๑) โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน ๙ แหง                                  
      (๒) ตลาด จํานวน ๕ แหง  
      (๓) ที่ทําการของรัฐ เขาตรวจสอบการปรับปรุงแกไข
ตามคําสั่ง จํานวน 2 แหง                          
      (๔) การเลี้ยงสุกร จํานวน ๑๒ แหง 
      (๕) โรงพยาบาล จํานวน ๑๒ แหง                                             
      (๖) โรงแรม จํานวน ๒๐ แหง  
      (๗) สถานศึกษา จํานวน ๑๑ แหง                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

      (๘) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 1๕ แหง                                                     
      (๙) หางสรรพสินคา จํานวน ๔ แหง                
      (๑๐) อาคารชุด เขาตรวจสอบ ๑๑ แหง 
 
สสภ.12  
สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม ๓R ทั้งในชุมชน โรงเรียน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
สสภ. 13  
ดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ  ในพื้นที่ 6 จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแกว) โดย 
- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการตางๆ โดยใชหลัก 3Rs 
(Reduce Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
- สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการดําเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเปน
พลังงานเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟาจากขยะมูลฝอย 
- ดําเนินการสํารวจ จัดเก็บขอมูลสถานที่กําจัดขยะ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 6 จังหวัด จํานวน 112 แหง 
เปนสถานที่กําจัดขยะของ อปท. จํานวน 101 แหง และ
ของเอกชน จํานวน 11 แหง  
- การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน มีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชนจํานวน 24 
แหง   
- สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ 6 จังหวัด 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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ผ๔-๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม ในสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนที่ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาลทั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและของเอกชน พบวามีการจัดการขยะ
มูลฝอยตกคางสะสมโดยการปดรับขยะ จํานวน 4 แหง และ
ปดรับขยะพรอมปรับปรุงสถานที่ฝงกลบโดยใชบางแหงร้ือ
รอนขยะเกาไปกําจัดสถานที่ที่ถูกตอง บางแหงใชดินกลบทับ
ขยะเดิมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จํานวน 9 แหง 
รวมสถานที่ที่ปด รับขยะแลว จํานวน 13 แหง รวม 
4,164,415 คิดเปนรอยละ 84 ของขยะตกคางสะสมเกา
ป 2558 
 
สสภ.14 
    - สงเสริมองคการบริหารสวนจังหวัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัด 
(สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง) ในการ
ดําเนินการแกไขปญหาขยะสะสมในพื้นที่ 
    - สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการดําเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเปน
พลังงานเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟาจากขยะมูลฝอย 
    - สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกอสราง
สถานีขนถายขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
    - สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม ๓R ทั้งในชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการตางๆ โดยใชหลัก 3Rs 
(Reduce Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap การจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และโครงการเมืองสวยใส 
ไรมลพิษ  ในจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร 
และระนอง 
- ดําเนินการสํารวจขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเปาหมายที่
เขารวมโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
- ดําเนินการสนับสนุนวิทยากร ใหความรูความเขาใจแก
ชุมชนในพื้นที่เปาหมาย เร่ืองการลดการเกิดขยะในชุมชน
โดยใชหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะในชุมชน 
-. มีระบบฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย โดยสํารวจ
ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด 
 
สสภ.16 
    - สงเสริมองคการบริหารสวนจังหวัด ในพื้นที่ ๕ จังหวัด 
(พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในการ
ดําเนินการแกไขปญหาขยะสะสมในพื้นที่ 
    - ส ง เส ริม ใหองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  มีการ
ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดย
แปรรูปเปนพลังงานเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟาจากขยะ
มูลฝอย 
    - สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกอสราง
สถานีขนถายขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    - สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม ๓R ทั้งในชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ทสจ. สุโขทัย 
ในป 2558  ไดดําเนินการดังนี้ 
1. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
2. โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจัด
กิจกรรมอบรมเยาวชนลด คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
จํานวน 5 โรงเรียน รวม 500 คน และอบรมชุมชนตนแบบ 
4 ชุมชน รวม 650 คน  
3. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการดําเนินงานตาม ROAD MAP การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยใชหลัก 3Rs 
4. สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานในโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10 แหง ที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ. พิจิตร  
ดําเนินการดังนี้  
- โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
- โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๔-๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
- จัดสรางธนาคารขยะ ภายใตโครงการพิจิตรเมืองสะอาด 
คนในชาติมีสุข ลด คัดแยกขยะเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่
ดี  จํานวน 120 แหง 12 อําเภอ 
- ดําเนินการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการ เพื่อจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน โดยจัดทําแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิจิตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2558 – 2562) 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
๑.โครงการอุตรดิตถเมืองสะอาดปลอดขยะ โดยดําเนินการ
ฝกอบรมใหความรูการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะ
มูลฝอย พรอมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ในการจัดการขยะ
มูลฝอยครัวเรือน ไดแก ตะแกรงคัดแยกขยะ ถังหมักน้ํา
หมักชีวภาพ ใหแกชุมชนตนแบบ จํานวน ๑๕ ชุมชน  
๒.  โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษดํ า เนินการตาม 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
๓. โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๘-๒๕๕๙ โดย
จัดกิจกรรมอบรมใหความรูชุมชนตนแบบในการลด คัดแยก 
และใชประโยชนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน พรอมทั้ง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม จํานวน ๒ 
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ทสจ.กําแพงเพชร 
- โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ดําเนินการตาม Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
-โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
- จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2558 – 2562)  
-มีระบบฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย โดยใชฐานขอมูล
จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4  
- โครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ อปท. 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน 
 
ทสจ.อุทัยธานี  
1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการตางๆ โดยใชหลัก 3Rs 
(Reduce Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และโครงการเมือง
สวยใส ไรมลพิษ   
2. ดําเนินการสํารวจองคประกอบขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลเปาหมายที่ เขาร วมโครงการสนับสนุนและ
เสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน  

 
- 
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- 
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ผ๔-๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม ๓R ทั้งในชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558 – 2562) ภายใตการดําเนินงาน
ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน ที่ คสช.ใหความเห็นชอบ เสนอไปยังกรม
ควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
5. มีระบบฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช
ฐานขอมูลจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นว. เปน
ฐานขอมูลหลัก 
 
ทสจ.ชัยนาท 
1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการตางๆ โดยใชหลัก 3Rs 
(Reduce Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท ทั้ง 8 อําเภอ 59 อปท.  
2. ดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ โดยการสํารวจ
ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. จํานวน 59 แหง 
ในจังหวัดชัยนาท  
3.ดํา เนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในระดับพื้นที่ เพื่ อรอง รับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 “โครงการคนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” 
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ผานงานผาปาขยะรีไซเคิล 
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ผ๔-๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

8 อําเภอ 8 ชุมชน 
4. ดําเนินโครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัด
ขยะ  กิจกรรมจัดตั้ งรานศูนยบาท (งบพัฒนาจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559) โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อ
การคัดแยกขยะรีไซเคิล และวัสดุประชาสัมพันธ ใหกับ
กลุมเปาหมาย 59 อปท. 59 ชุมชน 
 
ทสจ.สิงหบุรี  
- ทําแผนที่ดําเนินการโดย สนง.ทสจ.สห เขาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ของจังหวัดสิงหบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเสนอโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมปญหามิติสิ่งแวดลอม 
- สงขาราชการเขาอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานพัฒนาชนบท
ตามแนวพระราชดําริ (พชร.) จํานวน 1 ทาน ระหวางวันที่ 
20-24 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยฝกอบรมบานหวยปุก     
อ.เมืองนาน จ.นาน 
- จัดอบรมการคัดแยกขยะและการทําน้ําหมักชีวภาพ ใหกับ
ประชาชนบานทาลอบ หมูที่ 8 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน 
จ.สิงหบุรี จํานวน 30 คน โดยการบรรยายใหความรูและ
สาธิตตัวอยาง ในวันที่ 11 กันยายน 2555 พรอมมอบ
อุปกรณ (ถัง) ในการทําน้ําหมักชีวภาพกับประชาชนที่เขารับ
การอบรม 
- จังหวัดสิงหบุรีไดมีการดําเนินงานตามโครงการสายใยรัก
แหงครอบครัวในพื้นที่ตําบลประศุก อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ผ๔-๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานพัฒนาเครือขาย ทสม. จังหวัดสิงหบุรี เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2558  ณ โรงแรมโกลเดนดรากอนรีสอรท 
อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
- จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมเฝาระวังและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี 
ประจําป 2558  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ หอง
ประชุม โรงเรียนอนุบาลทาชาง ตําบลถอนสมอ อําเภอทา
ชาง จังหวัดสิงหบุรี   
- ป 2558 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสิงหบุรี ไดรับสมัครสมาชิก ทสม. จํานวน 81 คน 
และไดดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูล ทสม. พรอมทั้ง
ดําเนินการนําเขาขอมูลใน “ระบบฐานขอมูล ทสม. และการ
รับสมัครสมาชิกออนไลน”เปนที่เรียบรอยแลว ปจจุบัน
จังหวัดสิงหบุรีมีสมาชิกเครือขาย ทสม. จํานวน 532 คน 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สิงหบุรี ไดดําเนินการจัดทําบัตร ทสม. ทั้งเกาและใหมได
ครบถวนตามจํานวนผูสมัคร ทสม. และจัดสงใหกับสมาชิก 
ทสม. ในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 
- เมื่ อวันที่  25 มิ ถุนายน พ .ศ .  2558  สํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุ รีจัด
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ทสม. ดีเดน ระดับจังหวัด 
จังหวัดสิงหบุรี ประจําป 2558  
- ณ รานทาพระจันทร ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงหบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี เพื่อดําเนินการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสม. ดีเดน ระดับจังหวัด 
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรีดําเนินการจัดการฝกอบรม 
โ ด ย ใ ช ห ลั ก สู ต ร  “ม า ต ร ฐ า น อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” ของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอมเปนกรอบดําเนินการ มี
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. และ สมาชิก ทสม. จังหวัด
สิงหบุ รี จํานวน 84 คน เขารวมฝกอบรม ณ อุทยาน
แหงชาติน้ําตกสามหลั่น อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
เปนวิทยากร และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามหลัก ๓R 
ภายใตแผนงาน/โครงการของ ทสจ., อปท. และโรงเรียน 
เชน นโยบายและขอมูลสถานการณขยะในพื้นที่ เอกสาร
วิชาการเพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาขยะในพื้นที ่
 
ทสจ.ราชบุรี 
1. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ เพื่อดําเนินการในการแกไข
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง เพื่อให อปท. มีการเตรียมความพรอมใหกับ
ภาคประชาชนในการคัดแยกขยะ ขยะที่ตนทางเพื่อรองรับ
การจัดการขยะมูลฝอยแบบใหม 
3. โครงการสงเสริมทองถ่ินสูสังคมสีเขียว สนับสนุนกิจการ
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ผ๔-๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การดําเนินงานภายใตกิจกรรม “หลักเมืองนาอยูอยางยั่งยืน” 
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
พรรษา 7 รอบ การดําเนินการเชิญชวนประชาสัมพันธ
ประชาชนรวมรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย การทําปุยอินทรีย 
และมอบกลาไมยืนตนใหผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 450 
ตน 
 
ทสจ. หนองคาย 
๑. ดําเนินการสนับสนุนวิทยากร ใหความรูความเขาใจแก
ชุมชน เร่ืองการลดและการคัดแยกขยะในชุมชนโดยใชหลัก 
3Rs เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห
จากขยะรีไซเ คิล โดยรวมกับ อปท. ในพื้นที่ จั งหวัด
หนองคาย 
๒. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชนดวยกิจกรรมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห
จากขยะรีไซเคิล ใหกับประชาชน และผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เขารวมโครงการฯ จํานวน ๖ แหง ในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย 
๓. จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหจากขยะรีไซเคิลใน
พื้นที่จังหวัดหนองคาย ๔ ชุมชน ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลสีกาย (อําเภอเมืองหนองคาย)  เทศบาลเมืองทาบอ
(อําเภอทาบอ)  และเทศบาลตําบลสังคมและองคการ
บริหารสวนตําบลสังคม (อําเภอสังคม) มอบเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหจากขยะรีไซเคิลแลวประมาณ ๕๔๖,๐๐๐บาท  
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ผ๔-๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ลดปริมาณขยะรีไซเคิลไดประมาณ ๑๓ ตันตอเดือน  
๔. สนับสนุนเทศบาลเมืองหนองคาย ในการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม โดยจัดทํา
ตัวอยางถุงคัดแยกขยะรีไซเคิล และตระแกรงคัดแยกขยะ
อันตราย (ตนแบบ)ภายใตโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
 
ทสจ.สกลนคร  
สงเสริมหลักการ 3R ในชุมชนและโรงเรียน สนับสนุนให
สถานศึกษาและชุมชนนํารอง 10 แหง คัดแยกและนําขยะ
มาใชประโยชน 
 
ทสจ.หนองบัวลําภู 
จัดโครงการเมืองสวยใสไรมลพิษดําเนินตาม Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
-โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรในระดับพื้นที่ จัด
กิจกรรมดังนี้ 
 1. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง 
 2.กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวจังหวัด 
- จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองบัวลําภู 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558 – 2562) เสนอไปยังกรมควบคุม
มลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
- จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก สรางความตระหนักให
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- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย เชน 
การรวมเปนวิทยากรใหความรูแกเจาหนาที่ชุมชน ในการคัด
แยกขยะ การรณรงคการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ
ในกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขาย ทสม. โครงการ
ประกวดสรางสรรค สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 
- มีระบบฐานขอมูลจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- มีการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนโดย อบจ.นภ เพื่อ
สงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดของเอกชน 
- มีการติดตาม กํากับ อปท.ที่มีพื้นที่ขยะสะสมใหเรง
ปรับปรุง/ปดบอขยะ 
 
ทสจ.บุรีรัมย 
ป 2559 ไดดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (ภายใต 
Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
โดยมีเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 
 1. มีการจัดทําและสํารวจขอมูลการจัดการขยะมูล
ฝอย รวมทั้งขอมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดใหเปน
ปจจุบัน 
 2. รอยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่ตนแบบ อยาง
นอย 1 เทศบาล ตอ 1 จังหวัด มีรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม โดยการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เก็บขน
แบบแยกประเภท และกําจัดอยางถูกตอง 
 3. มีการกําหนดพื้นที่ตั้งศูนยหรือจุดนัด เพื่อเก็บ
รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน และมีการเก็บรวบรวมของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เสียอันตรายชุมชนเขาสูศูนยหรือจุดนัด เพื่อสงไปกําจัด
ตอไป 
 ผลดําเนินการ 
 1. ดําเนินการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย
และสํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ป 2559 ดังนี้ 
      1.1 ขอความรวมมือไปยัง อปท. ใหสํารวจ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เ กิดข้ึนในพื้นที่  แลวสงขอมูลให  
ทสจ.บุรีรัมย  ทั้งนี้  ป 2559 จังหวัดบุรีรัมยมีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 1,597.60 ตัน/วัน 
      1.2 สํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย พบวา  
มีจํานวน 54 บอ บอขยะที่ถูกหลักวิชาการ จํานวน 2 บอ 
และไมถูกหลักวิชาการ จํานวน 52 บอ ทั้งนี้ อปท. ดําเนินการ
ปดบอขยะไมถูกหลักวิชาการแบบถาวร จํานวน 9 บอ ฝง
กลบและไถกลบขยะ จํานวน 22 บอ       
 2. กรมควบคุมมลพิษ กําหนดใหเทศบาลเมือง
บุรีรัมย เปนพื้นที่ตนแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม  
 ผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 - เทศบาลเมืองบุ รี รัมย  มีชุมชน 18 ชุมชน  
ขยะเกิดข้ึนโดยเฉลี่ย 41 ตัน/วัน มีการสงเสริมใหชุมชนคัด
แยกที่ตนทาง และนําขยะกลับมาใชประโยชนทุกชุมชน 
 - สงเสริมการทําปุยหมักอินทรียจากพวงหรีดใน
ศาสนาสถาน 
 - รวบรวมเก็บขนขยะนําไปกําจัดในบอฝงกลบที่ถูก
หลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองบุ รีรัมยไดครอบคลุม 

 
 
- อปท. จัดสงแบบสํารวจขอมูลปริมาณขยะไมครบทุกแหง 
 
- อปท. บางแหงเห็นวา หากมีการปดบอขยะแลว จะไมมี
ที่ทิ้งขยะ และไมมีคาใชจายในการกําจัดขยะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทุกชุมชน 100%   
- ชุมชนบุลําดวนใต เทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดรับ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ป 2559 ประเภทชุมชนขนาดใหญ (L) 
 3. การจัดการของเสียอันตราย 
 - ทสจ.บุรีรัมย ไดประชาสัมพันธให อปท. ทุกแหง 
มีการจัดตั้ ง ศูนยหรือจุดนัด เพื่อเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชน  
 - วันที่ 20 ก.ย.59 ไดจัดกิจกรรมรณรงคและ
รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เพื่อนําไปกําจัดที่ถูกตอง 
โดยความรวมมือของทุกภาคสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนได จํานวน 
2.8 ตัน  ซึ่งมีบริษัท เบตเตอร เวิลส กรีน จํากัด  รับนําไป
กําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบุรีรัมย 
เมืองสวยใส ไรมลพิษ ป 2559 วันที่ 9 กันยายน 2559 
ณ โรงแรมเรย โฮเทล ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย เพื่อ
ติดตามผลดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอย ตามที่ไดจัดทํา 
MOU กันไวเมื่อป 2557  
 
ทสจ.นครราชสีมา 
1. โครงการประสานความรวมมือในการกํากับติดตาม 
การดําเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการ
ขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 

 
 
 
- งบประมาณในการกําจัดของเสียอันตรายไมเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม ขององคกรปกครอง 
ที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสวนใหญ มีขอจํากัดเร่ือง
งบประมาณและความชัดเจนในการดําเนินการ ตลอดจน
วิธีการที่จะดําเนินการเนื่องจากยังขาดความชัดเจน 
ในประเด็นการจัดการขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวยจังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีประชากร
มากและมีขนาดใหญเปนอันดับ ๒ ของประเทศ  
การดําเนินงานจึงมีความจําเปนตองใชบุคลากร
และงบประมาณเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ดังนั้นจึง
ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร



  

ผ๔-๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- การจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2557 โดยกําหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดนครราชสีมา เปน 4 ยุทธศาสตร ไดแก  
๑) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
(ขยะมูลฝอยเกา)  
๒) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการจัดการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง    
3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย  
4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน เนนให
ความรูประชาชน และบังคับใชกฎหมาย 
ผลการดําเนินงาน ป 2559 
ยุทธศาสตรที่ 1 กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสม (ขยะมูล
ฝอยเกา) จังหวัดนครราชสีจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม
ไดจํานวน615,052.10 ตัน คิดเปน 81%  
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีการ
กําจัดแบบถูกตองตามหลักวิชาการคือ ระบบจัดการขยะมูล
ฝอยแบบผสมผสาน ของเทศบาลนครราชสีมา และของ
เทศบาลตําบลสูงเนิน และการนําขยะไปกําจัดที่บริษัททีพีไอ
โพลีน  สามารถกําจัดขยะถูกหลักได 1,355.77 ตัน/วัน 
คิดเปน 55 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติมตามพื้นที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดนครราชสีมา  
รวบรวมของเสียอันตราย  คร้ังที่ 3 เมื่อวันจันทรที่ 6 มิ.ย.
59 การดําเนินการกําจัดของเสียอันตรายชุมชน ไดจํานวน 
๕,๒๐๐ กก.  
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่
ยั่งยืน  กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตนทาง 
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙๒ 
โรงเรียนรวม จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน
๕,๒๙๐ คน ,กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตน
ทาง หนวยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
๗๘ แหง รวมจํานวนขาราชการพนักงานในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาที่เขารวมกิจกรรม ๔๕๐ คน และกิจกรรม
สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตนทางตอผูบริหาร แกนนํา
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 48 แหง รวมจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 6,640 คน      
2. โครงการพัฒนาองคความรูดานภูมิสังคม-สิ่งแวดลอม
แบบงายของชุมชนรอบพื้นที่โครงการพัฒนา  ปาหนองเต็ง–
จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ  (โครงการปดทอง
หลังพระ)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
๑) เพื่อพัฒนาองคความรูดานภูมิสังคม-สิ่งแวดลอมแบบงาย
ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการพัฒนาปา   หนองเต็ง–จักราช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒) เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
เรียนรูตนเองอยางรอบดาน 
๓) เพื่อประโยชนตอกระบวนการบริหารจัดการหรือพัฒนา 
น้ํา ดิน เกษตร ปาไมพลังงานทดแทน และสิ่งแวดลอม ใน
ระยะยาวของชุมชน 
ผลการดําเนินการ ป 2559 
๑) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและที่ปรึกษา
โครงการ 
๒) ดําเนินการจัดฝกอบรมกระบวนการเก็บขอมูลชุมชน 
ดวยเคร่ืองมือทางสังคมมานุษยวิทยา-สิ่งแวดลอม โดยคนใน
ชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 
๓) ลงพื้นที่ใหคําแนะนําชุมชนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
และจัดประชุมชุมชน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของ
ตนเอง 
๔) ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการรวมกัน แก
คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการ 
๕) สรุปผลการดําเนินงานโครงการและดําเนินการจัดพิมพ
ผลการดําเนินงานโครงการของแตละชุมชน เพื่อประโยชน
ในการเผยแพรโครงการ เพื่อประโยชนในการเผยแพร
โครงการแกสวนราชการอ่ืนๆ และเปนการนําขอมูลกลับคืน
สูชุมชน 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
๑.การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชาการรวมกับ 
สสภ.๑๑  ดําเนินการผลักดันใหมีการการจัดการขยะมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๔-๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ตามRoadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
      ๑.๑ การจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทางสนับสนุน อปท. 
เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม  
โครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตนทางจํานวนจังหวัดละ ๑๐ อปท. วงเงินโครงการไม
เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
     1.๒ การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม ใน จังหวัด
สะสม ดําเนินการจัดการขยะสะสมเบื้องตน โดยการใชดิน
ฝงกลบบอทิ้งขยะที่ไมถูกหลักวิชาการ สามารถกําจัดขยะ
สะสมของป 2558 จํานวน 117,784  ตัน ไดหมด (ป 
2558) 
     1.3 การสงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนเพื่อ
สงกําจัดโดยถูกหลักวิชาการ  โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนเจาภาพในการสงไปกําจัด 
     1 .4 การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยและ 
การแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน (Waste to Energy) 
ทสจ.ศรีสะเกษ  รวมกับ สสภ.11 สนับสนุนและผลักดันให 
อปท.ในพื้นที่จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
        1) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โครงการกอสรางระบบ
การจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive 
fuel: RDF) และปุยอินทรีย จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 80 
ตัน/วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

        2) เทศบาลตําบลขุนหาญโครงการกอสรางระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: 
RDF) และปุยอินทรีย ขนาด 20 ตัน/วัน จังหวัดศรีสะเกษ 
       3) อบต.เสียว โครงการกอสรางระบบการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุย
อินทรีย จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 20 ตัน/วัน 
      4) เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ (ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ) 
รองรับขยะได 35 ตัน/วัน 
     1.5 โครงการความรวมมือไทย-ญี่ปุน รวมการประชุมที่  
สสภ.11 รวมกับ คพ. สงเสริมถายทอดเทคโนโลยีการฝงกลบ
แบบก่ึงใชอากาศ (Semi-Aerobic Landfill) ในการปรับปรุง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองใหเปนรูปแบบที่ถูกตอง
และสามารถเปนตนแบบใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
มีขนาดกลางและขนาดเล็กนําไปประยุกตใชกับที่ของตนเอง
ได โดยรวมกับกรมควบคุมมลพิษ ผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุน และเทศบาลเมืองสีค้ิว ในการอบรมถายทอดเทคโนโลยี
การฝงกลบขยะมูลฝอยแบบก่ึงใชอากาศ (FuKuoKa Method) 
ระหวางวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ิน
เซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑ – ๑๖ สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
๒๐ จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีศักยภาพเขารวมอบรม 
      1.6 ป ๒๕๕๙ การจัดทําฐานขอมูลการจัดการขยะ 
มูลฝอย ทสจ.ศรีสะเกษ รวมกับสสภ.11 และกรมควบคุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มลพิษ ดําเนินการสํารวจขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 
ของ อปท.ในพื้นที่ สํารวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่  
๒. การจัดการน้ําเสียชุมชน  
    ทสจ.ศรีสะเกษ  รวมกับ  สสภ.๑๑ ผลักดันใหมีการ
พัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผาน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุรภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดในการกอสนรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
รวมชุมชน จํานวน 1 แหง คือ 
     - เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษขนาด 
12,000 ลบม./วัน (ระบบคลองวนเวียน)  
๓. การตรวจบังคับการแหลงกําเนิดมลพิษ (ป 2559)  
รวมกับ สสภ.๑๑  ติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย
กับแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ 
 
ทสจ.ยโสธร  
๑. ดําเนินกิจกรรมการตางๆ โดยใชหลัก 3Rs (Reduce 
Reuse และ Recycle)ตาม Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย และโครงการเมืองสวยใส ไร
มลพิษ 
๒. ดําเนินการสนับสนุนวิทยากร ใหความรูความเขาใจแก
ชุมชนในพื้นที่เปาหมาย เร่ืองการลดการเกิดขยะในชุมชน
โดยใชหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสนับสนุน 
การแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง 
๓. สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม ๓Rทั้งในชุมชน 
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ผ๔-๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๔. โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – ๒๕๕๙  
โดยจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 
 
ทสจ.รอยเอ็ด 
     สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
รอยเอ็ด ดําเนินโครงการ 
1. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ โดยมีการสํารวจและ
จัดทําฐานขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พรอมให
คําแนะนําการปรับปรุงฟนฟูสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอย  
การสรางพื้นที่ตนแบบดานการจัดการขยะมูลฝอย และ
ดําเนินกิจกรรมรวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัด
รอยเอ็ด เพื่อรวบรวมสงกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ขยะที่ตนทาง โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 8 
แหง ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มีกิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม 
ใหความรู และประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่เปาหมาย รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด 
3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
รอยเอ็ด ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินโครงการ
กอสรางระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) 
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ผ๔-๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และปุ ย อินทรียของเทศบาลเมืองรอย เ อ็ด ซ่ึ ง ได รับ 
การสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ทสจ.ชลบุรี 
- สนับสนุนการเปนวิทยาการในเร่ืองของโลกรอน การลด
และคัดแยกขยะ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรองขอ-  
ดําเนินการ Roadmap การบริหารจัดการขยะและของเสีย
อันตราย เพื่อลดปริมาณขยะสะสมและขยะที่ เ กิดข้ึน 
ในแตละวัน 
- จัดทํา Model รูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี  
- จัดทําฐานขอมูลขยะ ประจําป ๒๕๕๙ ตามโครงการเมือง
สวยใสไรมลพิษ 
 
ทสจ.สระแกว 
     1) ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 
กลาวคือ ขยะตกคางสะสม ขยะมูลฝอยที่เกิดใหมและขยะ
มูลฝอยที่นํากลับไปใชประโยชน ภายใตโครงการเมืองสวยใส 
ไรมลพิษ ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อใชมาเปนขอมูล
พื้นฐานในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสระแกว 
รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุรี โดยไดม ี
การดําเนินการ ดังนี้  
       - ลงพื้นที่สํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และให

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1) ปด/ฟนฟูปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมที่มี
การดําเนินการไมถูกหลักสุขาภิบาล และการกําจัดขยะมูล
ฝอยตกคาง ยังไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด เนื่องจาก
สถานที่กําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล ยังไมไดมีการกอสราง 
โดยเฉพาะกลุม Cluster วัฒนานคร-อรัญประเทศ ซึ่งมี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในปริมาณมาก 
     2) จากการแบงกลุม Cluster ตามแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดสระแกว อปท.
ประธานกลุม Cluster หลายแหงติดปญหาเร่ืองการขอใช

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1) กรณีไมมีที่ดินในการกอสรางระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอย ควรมีการพิจารณาอนุญาตให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกรรมสิทธิ์ในที่
สาธารณประโยชนตามความจําเปนและเหมาะสม 
หรือใหเชาที่สาธารณะประโยชนเพื่อใชในการ
กอสรางระบบ 
     2) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาด
ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ควรสงเสริม 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีความพรอม 



  

ผ๔-๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คําแนะนําทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต
โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ประจําปงบประมาณ 2559 
ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2559 รวมกับสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จํานวน 15 แหง 
       - จัดทําหนังสือถึงหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อสํารวจขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยและขอมูล
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เพื่อจะไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลตอไป 
     2) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมจังหวัด
สระแกว โดยไดคัดเลือกเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นเปนพื้นที่
ตนแบบที่มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ซึ่งมี
การคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง การเก็บขนแบบแยกประเภท 
และการกําจัดอยางถูกตอง 
     3) การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด
สระแกว ไดมีการสนับสนุนตูเก็บรวบรวมขยะอันตรายแก
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จํานวน 1 ตู เพื่อนําไปใชประโยชน
ในการคัดแยกตอไป 
     4) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยดานคลองลึก
และตลาดโรงเกลือ ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมชายแดนไทย – กัมพูชา (ดานคลองลึก
และตลาดโรงเกลือ) เพื่อดําเนินการแกไขปญหาพื้นที่ตามชุน
ชนชายแดนที่ยังไมสะอาดและมีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
โดยไดมีการศึกษาขอมูลและจัดทําแผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ ตั้งแตการประชาสัมพันธ การสรางวินัย 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตลอดจนการผลักดันใหมี

พื้นที่สาธารณะประโยชนในการกอสรางสถานที่กําจัดขยะ 
ทําใหเกิดความลาชาไมทันตอการขอสนับสนนุงบประมาณ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด 
     3) การจัดการปญหาขยะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4 ตําบลในจังหวัดสระแกว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในจังหวัดสระแกวยังขาดศักยภาพในการจัดการขยะ 
บางแหลงยังไมมีรถในการเก็บขนขยะ และสถานที่กําจัด
ขยะที่ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หรือ
จัดสรรงบประมาณจากหลายๆ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อเปนงบประมาณในการจัดการขยะ
มูลฝอยรวมกัน หรือสงเสริมใหเอกชนรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ทสจ.ชุมพร 
1. จัดทําโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean&Green 
City) ภายใต Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 
2. สํารวจขอมูลขยะมูลฝอยและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ที่ 14 
3. จัดทําสนับสนุนและผลักดันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นที่ จัดการขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยใชหลัก 
3Rs ในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัด
แยกขยะตนทาง ภายใตกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 
ทสจ.ภูเก็ต  
1. กิจกรรมฝกอบรมสงเสริมกระบวนการรีไซเคิล โดยใช
หลัก 3 Rs หรือธนาคารขยะใหแกชุมชน จํานวน 2 คร้ัง  
2. กิจกรรมฝกอบรมสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 17 คร้ัง 
 
ทสจ.พังงา 
- โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
พังงา รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ลงพื้นที่

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๔-๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นทีจ่ังหวัดพังงา จํานวน 
16 แหง ในพื้นที่จังหวัดพังงา และใหคําแนะนําดานวิชาการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยใหแกทองถ่ินผูรับผิดชอบ 
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
พังงาสํารวจขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดพังงาทุกแหง โดยสงหนังสือ
ขอความอนุเคราะหขอมูลฯ จากนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
ทสจ.สงขลา 
- สนับสนุนใหคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดสงขลา  ไดผลักดันการดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2568) 
โดยเฉพาะการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
เปนแกนหลักไดมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยาง
เหมาะสม  เชน การดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเปนพลังงานเชื้อเพลิง RDF 
และโรงไฟฟาจากขยะมูลฝอย  ในพื้นที่ เทศบาลนคร
หาดใหญ  เทศบาลนครสงขลา  เทศบาลเมืองบานพรุ  และ
เทศบาลเมืองสะเดา 
 
ทสจ.ปตตานี  
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. สงเสริมองคการบริหารสวนจังหวัด ในพื้นที่ ในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๔-๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดําเนินการแกไขปญหาขยะสะสมในพื้นที่ 
๒. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการดําเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเปน
พลังงานเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟาจากขยะมูลฝอย 
๓. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกอสราง
สถานีขนถายขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
4. สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม ๓R ทั้งในชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ทสจ.ตรัง   
๑.สงเสริมการดําเนินกิจกรรม โดยใชหลัก 3Rs (Reduce 
Reuse และ Recycle) ตาม Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสยีอันตราย ใหกับ อปท. ชุมชน และโรงเรียน 
๒.ดําเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ  
๓. สงเสริมให อปท.ดําเนินการแกไขปญหาขยะสะสมในพื้นที่ 
๔.จัดทําสื่อ ประชาสัมพันธ สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
และการดําเนินกิจกรรม ๓R 
5.ผักดัน สนับสนุน ใหเกิดศูนยเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัดตรัง ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองกันตัง จังหวัดตรัง   โดยจังหวัดตรัง มีการคัดแยกขยะ
อันตรายสงรวบรวม ณ ศูนยรวบรวมขยะอันตรายเทศบาล
เมืองกันตัง ตั้งแตป ๒๕๕๘-ปจจุบัน 
๖.เปนวิทยากรใหความรูสรางจิตสํานึก การมีสวนรวมของ
ประชาชน นักเรียน ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตนทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๗.โครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ อปท.  
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน จํานวน ๒ แหง ซึ่งทั้ง 3 แหง ผานเกณฑการประเมิน 
4 ใน 6 สมรรถนะ 
 

 
 

ระยะปานกลาง 
4.1 .6  ส ง เ ส ริ ม ธุ ร กิ จ 
รีไซเคิลหรือการแปรรูป 
ใ ช ใ หม  โ ด ยสนั บ สนุ น
ผู ป ระกอบการให ผลิ ต
สินคาที่ มีส วนประกอบ
จากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มมาก
ข้ึน และพัฒนาวิธีการนํา
ขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อ
นํากลับมาใชประโยชน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ./สผ.)  
มท (อปท.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
ดําเนินการตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ ที่ตองเนนใหทุกภาคสวนดําเนินการเพื่อ
ลดการเกิด ณ แหลงกําเนิด และการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
นํากลับมาใชประโยชน 
 
กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพัทยา 
สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเมืองพัทยา ในการ
ดําเนินวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียเมืองพัทยา จากการ
คัดแยกขยะอินทรียในครัวเรือน เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน
และเปนการจัดการขยะอยางยั่งยืน 
 
เทศบาลนครแมสอด 
สงเสริมธุรกิจ 
1. ดําเนินการเปดโครงการธนาคารขยะ ประจําปงบประมาณ 
2558 โดยมีชุมชนสองแคว2 นํารอง 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๔-๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. ดําเนินการเปดโครงการธนาคารขยะประจําปงบประมาณ 
2559 โดยมีชุมชนเขารวม ดังนี้ 
 - ชุมชนสองแคว1 
 - ชุมชนบานเหนือสามัคคี 
 - ชุมชนอิสลาม 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
สงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เชนการจัดการขยะรี
ไซเคิล การนําขยะอินทรียมีทําปุยหมัก แกสชีวภาพน้ําหมัก
ชีวภาพ ใชในการเกษตร 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการสงเสริมการจัดการขยะตนทางและการแปรรูปขยะ
อินทรีย 
  - จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานตนแบบ และสาธิตวิธีการจัดการ
ขยะตนทางในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อเผยแพร และขยายกิจกรรม 
แกกลุมเปาหมาย ตลอดถึงเสริมศักยภาพของเครือขายให
เขมแข็ง 
  - นําเสนอผลงาน และเทคนิคการจัดการในเวทีระดับชาติ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของเครือขายทั่วประเทศ  
โครงการจัดระเบียบผูประกอบการคนหาขยะรีไซเคิลและราน
รับซื้อของเกา 
  - จัดกิจกรรมอบรมกลุมผูประกอบการคนหาขยะรีไซเคิลและ
รานรับซื้อของเกาทั้งประเภทรถจักรยานยนตและประเภท
รถยนตในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครเกาะ สมุย จํานวน 
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ผ๔-๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒๕๐ คน  
  - จัดกิจกรรมประชุมรานรับซื้อของเกาในเขตเทศบาลนคร
เกาะสมุย จํานวน ๒๒ ราน ทุกเดือน 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
เทศบาลนครหาดใหญ ไดสงเสริมใหมีกิจการรานรับซื้อของ
เกา (รานรับซื้อขยะรีไซเ คิล)  ในพื้นที่ ได  แต กําหนด
หลักเกณฑดานการจัดความเปนระเบียบและความสะอาด 
ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 24 แหง สามารถรับซื้อขยะรีไซเคิลได
อยางนอย 32 ตัน/วัน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

๔.๑.๗ ผลักดันใหรัฐบาล
เห็นความสํา คัญตอการ
จัดการของเสียอันตราย
ชุมชนอยางจริงจัง โดย
พัฒนาระบบการจัดการ
ขอ ง เ สี ย อั น ต ร า ย จ า ก
ชุมชนอยางครบวงจร  
ซึ่ งรวมถึงซากเค ร่ืองใช 
ไ ฟ ฟ า แ ล ะ อุ ป ก ร ณ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  เ ช น 
หลอดไฟ แบตเตอร่ี และ
ถานไฟฉาย เปนตน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
๑. ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายตามแผนแมบทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 
ซึ่ งผ านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  3 
พฤษภาคม 2559 
๒. วันที่  31 ตุลาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแจงหนวยงานที่เก่ียวของ พิจารณายืนยันความเห็น
เก่ียวกับราง พรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ที่ผานการตรวจพิจารณา
แลว ภายใน 7 วันและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะ
ดําเนินการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
กระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลนครระยอง 
มีการตรวจสอบและแนะนําจากการขอใบอนุญาตประกอบ

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

ผ๔-๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กิจการ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีการสนับสนุนงานวิจัยดานมลพิษทางอากาศ ดังนี้ 
- โครงการการจัดการความรูดานคุณภาพอากาศ และพัฒนา
แผนที่นําทางงานวิจัย ดานการเพิ่มคุณภาพอากาศในประเทศ
ไทย   

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

๔.๑.๘ สนับสนุนการใช
หลักการความเปนหุนสวน
ของรัฐ - เอกชน (PPP) 
เพื่ อจู ง ใจให เอกชนเข า
ม า ร ว ม ล ง ทุ น ใ น ก า ร
กอสรางศูนยกําจัดของเสีย
อันตรายตามหลักวิชาการ
หรือรวมบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายที่เกิดข้ึน
จากอุตสาหกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
 ทส  มท (อปท.)  
อก (กรอ./กนอ.) 
อพช. 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- ดําเนินโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมหมุนเวียนทรัพยากร (Resource Recovery 
Park and Network) เพื่อรองรับการบริหารจัดการวัสดุที่
ไมใชแลวของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอยางถูกตอง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปจจุบันโครงการฯ ดําเนินการ
แลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2557 
- โครงการศึกษาแผนผังการไหลของกากของเสีย (Material 
and waste flow analysis) เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูล
กากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ลําพูน) กลุมนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือ
อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
อยางครบวงจรเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการกากของเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ ลงนามในสัญญาเมื่อ 28 มีนาคม 
2557 โครงการฯ ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 
2557 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๗๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สสภ.7  
- ผลักดันใหมีการดําเนินการรวบรวม ของเสียอันตรายชุมชน 
เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ในพื้นที่รับผิดชอบ เชน 
จ.เพชรบูรณ จ.ปราจีนบุรี 
 
สสภ.9 
- จัดตั้งศูนยเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม 
 
สสภ.๑๐ 
๑. สงเสริม และผลักดันการดําเนินกิจกรรมรวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชนเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการในพื้นที่
ลุมน้ําชีตอนบน ๕ จังหวัด โดยสนับสนุนดานวิชาการในการ
จัดการของเสียอันตรายชุมชน และสงเสริมให อบจ. แตละ
จังหวัดเปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ ในป  ๒๕๕๙ 
สามารถรวบรวมของเสียอันตรายไปกําจัดได 31.4 ตัน จาก 
อปท. 135 แหง (จังหวัดกาฬสินธุ 5 ตัน  40 แหง จังหวัด
ขอนแกน 18.1 ตัน 53 แหง จังหวัดชัยภูมิ 4 ตัน 41 แหง 
ทม.มหาสารคาม 4 ตัน) 
 
สสภ.11 
- สสภ.๑๑ รวมกับ ทสจ.นครราชสีมา สนุบสนุนและผลักดัน
การพัฒนาโครงการระบบผลติปุยอินทรียและพลังงาน ระยะ

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๔-๗๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ที่ ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
จากขยะขนาด ๑๐ เมกกะวัตตตอวัน รองรับขนาด ๕๕๐ 
ตันตอวัน  ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ตามข้ันตอนของ พรบ.การใหเอกชนรวมทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 แลว ปจจุบันอยูในระหวาง
การจัดทําขอกําหนดเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา 
 
สสภ.1๔ 
 - ผลักดันใหมีการดําเนินการรวบรวม ของเสียอันตราย
ชุมชนเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ในพื้นที่ ๔ 
จังหวัด (สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง) 
โดยในป ๒๕๕๘ สามารถรวบรวมของเสียอันตรายไป 
กําจัดได 4.9 ตัน (จ.สุราษฎรธานี 4.9 ตัน) ในป ๒๕๕9 
สามารถรวบรวมของเสียอันตรายไปกําจัดได 25.1 ตัน  
(จ.สุราษฎรธานี 4.1 ตัน จ.นครศรีธรรมราช 20 ตัน  
จ.ระนอง 1 ตัน) 
 
สสภ.16 
- ผลักดันใหมีการดําเนินการรวบรวม ของเสียอันตราย
ชุมชนเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด 
(พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยในป ๒๕๕9 
สามารถรวบรวมของเสียอันตรายได 5.023 ตัน (จ.สงขลา 
1.526 ตัน จ.พัทลุง 1 ตัน จ.ปตตานี 0.366 ตัน จ.ยะลา 
0.831 ตัน และ จ.นราธิวาส 1.3 ตัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๘๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ของจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายสงเสริมใหภาคเอกชน 
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและจัดการขยะในพื้นที่
รวมกับ อปท. 
 
ทสจ.ยโสธร 
- ดําเนินกิจกรรมรวบรวม ของเสียอันตรายชุมชนเพื่อนําไป
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ โดยในป ๒๕๕๘ สามารถ
รวบรวมของเสียอันตรายไปกําจัดได ๑.๕๕  ตัน จากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๘๗  แหง 
 
ทสจ.สงขลา 
- จังหวัดสงขลาสามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 20 แหง ปริมาณ  
1,530 กิโลกรัม (เปนการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
จากเทศบาลนครหาดใหญรวบรวมได 926 กิโลกรัม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ รวบรวมได 600  กิโลกรัม) 
 
ทสจ.ตรัง 
๑. สงเสริมใหมีการดําเนินการรวบรวม ของเสียอันตรายชุมชน
ข าสูการรวบรวมเทศบาลเมืองกันตัง และ อบจ.สนับสนุนการ

ขนสงไปกําจัดอยางถูกวิธี ป ๒๕๕๙ ประมาณ ๑ ตัน และ  
ป ๒๕๕๖๐ ประมาณ ๑ ตัน  

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๔-๘๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒.ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา สงเสริมหลักการ 3Rs ใน
โรงเรียน ชุมชน และสํานักงานฯ 
๓.ผลักดันให อปท. กําจัดขยะสะสมตกคาง 

๔ .๑ .๙  สนั บสนุ นกา ร
ถายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการของเสียอันตราย
จากประเทศผูผลิต และ
เพิ่มความรับผิดชอบของ
ผู ป ระกอบการในกา ร
จัดการขยะอันตรายและ
สารอันตรายใหไดมากข้ึน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
 ทส (คพ.) อก (กรอ.) 
ภาคเอกชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
๑. จัดทําหลักเกณฑและคูมือสําหรับศูนยเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
๒. ใชชองทางสื่อสารตางๆ ของกรมควบคุมมลพิษ อาทิ สาย
ดวน ๑๖๕๐ (facebook.com/PCD.go.th) ในการดําเนินการ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงประสานใหหนวยงานระดับ
พื้นที่  (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เครือขายภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ รวมติดตาม
และเฝาระวังการลักลอบทิ้งของเสียและสารอันตรายในพื้นที่ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ไมมี เนื่องดวยไมไดดําเนินโครงการในชวงเวลาที่ผานมา 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การขาดความตอเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการจัดการ
หรือการใหบริการกําจัดและบําบัดสิ่ งปฏิกูลฯ ของผู
ใหบริการใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการและถูกตองตาม
กฎหมาย  เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณในปนั้นๆ 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรอ. ไดรับ
งบประมาณให ดํ า เนิ น โครงการยกระดั บ
ผูประกอบการจัดการของเสีย โดยมีกลุมเปาหมาย
คือ โรงงานรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลว 
ลําดับที่ 101 105 และ 106 รวมทั้งโรงงานที่ใช
กากของเสียอุตสาหกรรมเปนวัตถุดิบ ลําดับที่อ่ืนๆ 



  

ผ๔-๘๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ภาคเอกชน 
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 
- ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
- เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการดําเนินงานของซีพี เอฟ 
มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริษัทไดพัฒนา
และปฏิบัติตามมาตรฐานและกระบวนการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และพลังงาน
ซีพีเอฟ (CPF Safety Health Environment and Energy 
Standard: CPF SHE&En Standard) ซึ่งสอดคลองตาม
มาตรฐานสากล ISO14001 OHSAS18001 และ 
ISO50001 รวมถึงนําแนวทางสากล อาทิ Global Water 
Tool, Local Water Tool, GHG Reporting มาประยุกตใช 
โดย CPF SHE&En Standard ครอบคลุมแนวปฏิบัติและ
ขอกําหนดในการบริหารจัดการทั้งดานพลังงาน น้ํา และของ
เสีย รวมถึงบริษัทไดจัดฝกอบรมใหกับหนวยงานและ
พนักงานที่ เ ก่ียวของใหมีความรูความเขา ใจใน CPF 
SHE&En Standard เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
   สําหรับการบริหารจัดการของเสีย บริษัทดําเนินการ 
โดยแยกตามประเภทที่กฎหมายกําหนด และมีระบบปองกัน
การปนเปอนสิ่งแวดลอมตลอดกระบวนการ ตั้งแตการ
จัดเก็บ การขนสง และการกําจัด อีกทั้งมีระบบการบริหาร

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 35 ราย 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๘๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดการของเสียอันตราย ซึ่งรวมถึงการจัดทําระบบการ
จัดการภายใน การจัดทําบัญชีปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในแต
ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอยางถูกวิธี การสงไปกําจัดโดย
ผูที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบยอนกลับไดทั้งระบบงาน 
 
บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 
1.โรงงานมีระบบการจัดการขยะอันตราย โดยมีการกําหนด
นโยบาย Zero landfill มีเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติการ
ดําเนินการจัดการขยะอันตรายอยางถูกตอง มีการไป
ตรวจสอบที่โรงงานของผูรับบําบัด/กําจัดของเสียอันตราย ป
ละ 1 คร้ัง รวมทั้งดําเนินการจัดการขยะอันตรายตาม
ขอกําหนดกฎหมาย 
2. มี Ban Substance list ใชควบคุมการนําสารเคมีบาง
ประเภทที่เปนสารตองหาม หรือสารอันตรายเขามาใช
ภายในพื้นที่โรงงาน โดยปจจุบันมีจํานวนสารตองหามที่หาม
นําเขามาใชภายในโรงงานจํานวน 1,019 รายการ 
 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
- เอสซีจีมีแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมใชหลัก 3Rs  
(ลดปริมาณของเสีย นํากลับมาใชซ้ํา/ใชใหม และการสราง
ทดแทน) เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบตอระบบนิเวศ
แลวสรางโอกาสจากการเพิ่มมูลคาใหแกของเสียตลอดหวง
โซอุปทาน ซึ่งดําเนินการผานกลยุทธ ดังนี้  
     - ลดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิด โดยใชระบบการ

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๘๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) และการบํารุงรักษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและทําใหเกิด
ของเสียนอยที่สุด 
     - การจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยไมฝงกลบ โดย
แยกประเภทของเสียเปนของเสียที่สามารถใชเปนวัตถุดิบ 
เชื้อเพลิงทดแทน หรือแปรรูป เพื่อสงตอใหหนวยงานอ่ืน
นําไปใช และของเสียที่ตองกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย เพื่อใหการฝงกลบเปนศูนย 
     - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาใหของเสีย 
โดยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง จัด
เวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหวางผูกอกําเนิดของเสียและ
กลุมนักวิจัยใน Cross BU Technology Development 
เพื่อแปรรูปของเสียใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม 
- ตัวอยางการจัดการของเสียจากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในสวน
ของกระบวนการผลิตเยื่อ ที่มีของเสียจากกระบวนการนํา
สารเคมีกลับคืน คือ ปูนขาวที่เผาไมสุก กากปูนขาว และ
สวนที่เผาไมหมด จึงลงทุนสรางเตาเผาปูนขาวเพื่อนําของ
เสียนี้มาผลิตเปนปูนขาว และมีการติดตั้งอุปกรณกรองกาก
ปูนขาวเพิ่มเติม โดยคาดวาในป 2561 จะสามารถใหนํา
กากปูนขาวทั้งหมดกลับมาใชประโยชน นอกจากนี้ ยังไดมี
แผนงานเพิ่มมูลคาที่ทํารวมกับสํานักงานเทคโนโลยีเอสซีจี 
ดวยการสรางนวัตกรรมปรับสภาพปูนขาวใหเปนผลิตภัณฑ
ที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาที่มีในตลาด สามารถใชเปนสารเติม
เต็มในพอลิเมอรซึ่งชวยลดตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรม
พลาสติกและยางไดอยางดี ซึ่งเปนการเปลี่ยนกากของเสีย

 



  

ผ๔-๘๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปนของมีคาและยังชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมจากฝุนในการ
ขนสงกากปูนขาวดวย 

ตัวอยางการจัดการข้ีเถาจากโรงไฟฟา ทางสํานักงาน
เทคโนโลยี เอสซีจี แพคเกจจิ้งและเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑ
กอสราง ได คิดคนนวัตกรรมในการเปลี่ยนเถาลอยให
กลายเปนวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพพิเศษ ดวยเทคโนโลยี 
EcoBrick สามารถพัฒนาเปนอิฐกอสราง อิฐรับแรง อิฐ
ตกแตง ดวยสูตรการผลิตพิเศษและกระบวนการบมดวย
เทคโนโลยีไอน้ําซึ่งใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และยังพัฒนาสูตรและกระบวนการเพื่อใชของเหลือทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เชน เถาหนัก กากปูนขาว ตะกรันจาก
การหลอมเหล็ก และเศษวัสดุ ใชเปนสวนผสมไดถึงรอยละ 
50-70 โดยอิฐที่ไดยังมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานตางๆ 
ถือวาเปนทางเลือกใหมในการจัดการเถาลอยของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ และเพิ่ม
มูลคาใหกับของเสีย ในป 2559 เอสซีจีสามารถกําจัดเถา
ลอยปริมาณ 4,275 ตันเพื่อผลิตเปน EcoBrick 9,101 
ตัน และยังผลิตบริจาคเปนสาธารณประโยชน เชน การ
สรางฐานพระพุทธรูป การสรางอาคารที่พักสําหรับนักเรียน
ชาวเขา เปนตน 

๔.๑.๑๐ สนับสนุนใหภาคี
เครือขายเขามามีสวนรวม
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ 
เ ฝ า ร ะ วั ง ไ ม ใ ห มี ก า ร
ลักลอบทิ้ งสารอันตราย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
โครงการกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบกําจัดของ
เสียรวม ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด พ.ศ. 

 
 
 
๑) จังหวัดไมไดเตรียมความพรอมในการศึกษาความ
เหมาะสม และออกแบบรายละเอียดตามหลักเกณฑการ

 
 
 
๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรศึกษาและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการ



  

ผ๔-๘๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กาก อุตสาหกรรมและ  
มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ ใ น
สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ./สผ.) มท (อปท.) 
สธ (อน.) อพช. 

2559  มีสถานภาพการดําเนินการ ดังนี้ 
- เบิกจายแลวเสร็จ 16 โครงการ 
- กอหนี้ผูกพันแลว และอยูระหวางดําเนินการ 17 โครงการ 
- อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง 1 โครงการ 
- ไดผูรับจางแลว แตยังไมกอหนี้ผูกพันสัญญา 2 โครงการ 
วงเงินงบประมาณแผนดิน รวมทั้งสิ้น 3,222,282,007.00
บาท ทั้งนี้ ปรากฏรายการใน พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จํานวน 53 โครงการ และยกเลิกโครงการ  
5 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงตองเรงรัดเพื่อใหทันกับ
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานัก
งบประมาณ ทําใหรายละเอียดขอมูลทางเทคนิคที่ใชใน
การออกแบบและข้ันตอนการดําเนินการในกระบวนการ
ตางๆ เชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมถูกตอง 
ครบถวน เปนตน 
๒) องคการปกครองสวนทองถ่ินไมไดสนับสนุนโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การเชื่อมตอทอรวบรวมน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิดเขาสูทอหลัก การจัดหารถขนขยะมูลฝอย
เพื่อรวบรวมไปยังศูนยกําจัดขยะมูลฝอย การเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบ เปนตน  สงผลใหไมสามารถเดิน
ระบบไดอยางเต็มศักยภาพที่ออกแบบไว 
๓) ขาดการประชาสัมพันธเก่ียวกับการริเร่ิมโครงการ 
ระหวางดําเนินการระบบ เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกันเก่ียวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
๔) ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณมีความลาชา 
ไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนหนวยดําเนินการไมสามารถ
เร่ิมกระบวนการจัดซื้อจัดจางไดทันที ภายหลังจากที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งขาดความรวมมือในการ
ติดตามและประเมินผลระบบจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือมีการคัดคานรองเรียนของประชาชนในพื้นที่ 
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชเวลาในการแกไข
ปญหา ซึ่ง สผ. ไมสามารถกํากับ ควบคุมไดโดยตรง 

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด และคูมือการจัดทําโครงการศึกษา 
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมควบคุม
มลพิษ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการศึกษา
และจัดทํารายละเอียดโครงการ และจะตอง
เตรียมการใหแลวเสร็จกอนสงให สผ. พิจารณา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตรวจสอบ 
พื้นที่ตั้งโครงการกับแบบรายละเอียดใหถูกตอง
สอดคลองตรงกัน รวมถึงตองได รับอนุญาต 
จากหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งการใชพื้นที่และ
รูปแบบการกอสราง 
๒) ออกเทศบัญญัติที่เก่ียวของกับการจัดการ
ระบบ และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 
๓)  ให ก รมส ง เ ส ริ มก า รป กครอ งท อ ง ถ่ิ น 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง จัดทํา
ตัวชี้วัดเก่ียวกับการใชจาย 
๔) ใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ออกเทศบัญญัติที่เก่ียวของกับการจัดการระบบ 
และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 
๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโครงการ
จะตองดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบ และเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและ
เปาหมาย รวมทั้งผลการดําเนินการโครงการเปน



  

ผ๔-๘๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมควบคุมมลพิษ 
ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเขามาตรวจสอบอุบัติภัย
สารเคมี การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ตางๆ อาทิ เหตุโกดังเก็บสารเคมีระเบิดในจังหวัด
ระยอง รถไฟบรรทุกน้ํามันตกรางที่จังหวัดลําพูน การร่ัวไหล
ของโซดาแอชไลท จังหวัดขอนแกนไฟไหมบอขยะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ไดแจงใหผูประกอบการแกไข
ปรับปรุงและขนยายกากของเสียนําไปบําบัดและกําจัดให
ถูกตอง 
 
กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพัทยา 
สงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคีเครือขาย ทั้งกลุม
อนุรักษอาวนาเกลือ กลุมนักสืบสายลม อาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอมอําเภอบางละมุง เขามามีสวนรวมในการเฝา
ระวัง 

เนื่องจากไมใชหนวยงานตนสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

ระยะๆ ตั้งแตการริเร่ิมโครงการ ระหวางการ
กอสรางและการบริหารจัดการระบบภายหลัง
การกอสรางแลวเสร็จ 
๖) ใหมีการตั้ งงบประมาณเพื่อดํ า เนินการ
โครงการถายโอนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดไวที่กรม
สงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน เนื่องจากเปน
หนวยงานที่กํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยตรง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๔-๘๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เทศบาลนครสกลนคร 
- บอกําจัดขยะเทศบาลนครสกลนคร ไมรับกําจัดขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อ เนื่องจากทําลายและเปนมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมหากหนวยงานใด อปท. ไดนําขยะอันตรายและ
ขยะติดเชื้อทาง ทน.สน. จะไมอนุญาตใหเขามาเพื่อกําจัด 
-  ไดมีการแจงประธานชุมชนในเขตเทศบาลนคร ให
สอดสองเฝาระหวางการทิ้งของเสียอันตรายในบริเวณที่วาง
ในพื้นที่ชุมชน  ซึ่งที่ผานมายังไมพบการทิ้ง 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

๔.๑.๑๑ กํากับ ดูแลการ
จัดการสารเคมีและของ
เ สี ย อั น ต ร า ย ใ น ภ า ค 
อุตสาหกรรม โดยมีระบบ
การติดตามการนํ า เข า
สารเคมีจากตางประเทศ 
(ประเทศตนทาง) และของ
เสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 
เพื่อใหทราบแหลงที่มา 
และผูประกอบการตอง
รับผิดชอบหากพบการ
ลักลอบทิ้งหรือนําไปใชใน
กิจกรรมที่ผิดวัตถุประสงค
หรือไมเหมาะสม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.) อก (กรอ./

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
เสริมสรางขีดความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีอนุสัญญาระหวางประเทศดานการจัดการ
สารเคมี และของสียอันตราย เพื่อปองกันการขนสงอยาง 
ผิดกฎหมายระหวางประเทศได 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- เปนระบบที่ดําเนินการอยูเปนประจํา 
- สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (สกอ.) มีหนาที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการอนุญาต นําเขา/สงออกของเสียที่เปน
วัตถุอันตรายและการพิจารณาอนุญาตนําเขาเคร่ืองใชไฟฟา
และอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ตาม พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 รวมถึงการพิจารณาขอตกลงระหวาง 
ประเทศตามอนุสัญญาบาเซลและพิธีสารตางๆ  

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๘๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สมอ.) ภาคเอกชน ที่เก่ียวของ  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
-  มีระบบการอนุญาตนําเขา-สงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2556 ภายใต พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ประกอบด ว ยบัญชี ที่  5.2 ของ เสี ย เคมี วั ต ถุ 
(Chemical Wastes) และบัญชีที่ 5.3 เคร่ืองใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (used electrical and electronic 
appliance) 
** กรณีการนําเขาของเสียเคมีวัตถุเขามาในราชอาณาจักร
ไทย จะอนุญาตเฉพาะกรณีนําเขามาเพื่อเปนวัตถุดิบภายใน
โรงานอุตสาหกรรมเทานั้น และการนําเขาของเสียเคมีวัตถุ 
จะตองดําเนินการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายดวย** 
- มีระบบการอนุญาตนําเขา-สงออกของเสียอันตรายตาม
อนุสัญญาบาเซล ตามภาคผนวก 8 บัญชีรายชื่อ A และ
ภาคผนวก 9 บัญชีรายชื่อ B 
- กําหนดใหผูนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองแจง
ขอเท็จจริง (ตามแบบ วอ./อก 6 ) ถึงปริมาณการนําเขา 
วันที่ เ รือจะเขากอนการนําวัตถุอันตรายออกจากดาน
ศุลกากร 
- กรณีการสงออกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล 
กําหนดใหผูสงออกของเสียไปยังตางประเทศจะตองจัดทํา
ใบกํากับการเคลื่อนยาย (Movement Document) และให
สําเนาถึงหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศสงออก (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม) 
- มีการกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๙๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วัตถุอันตรายเพื่อการขนสงตองติด GPS  โดยเชื่อมโยง
สัญญาณอิเล็กทรอนิกสเขากับระบบติดตามยานพาหนะของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  มีระบบการพิจารณาอนุญาตการนําของเสียอุตสาหกรรม
ทั้งที่เปนอันตรายและไมอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานไป
บําบัด/กําจัด 
 
ภาคเอกชน 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
 - ซีพีเอฟยึดมั่นในนโยบายการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และพลังงานซีพีเอฟ 
(CPF Safety Health Environment and Energy: CPF 
SHE&En Policy) และดําเนินงานตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และ
พลังงานซีพีเอฟ (CPF SHE&En Standard) ซึ่งให
ความสําคัญกับมาตรการในการกํากับดูแลการนําเขา 
ครอบครอง และใชสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงการ
จัดการของเสียอันตรายอยางสอดคลองตามกฎหมาย และ
จากผลการตรวจประเมินรับรองระบบแสดงใหเห็นวาทุก
หนวยงานของบริษัทมีการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาว
อยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

๔.๑.๑๒ สรางแรงจูงใจให
ผูประกอบการรายใหญ
แ ล ะ ร า ย ย อ ย มี ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีปองกันและลด

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ไมมี เนื่องดวยไมไดดําเนินโครงการ 

 
 
- การขาดความตอเนื่องในการพัฒนาเนื่องจากไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณในปนั้นๆ 

 
 
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรอ. ไดรับ
งบประมาณใหดําเนินโครงการโครงการพัฒนา



  

ผ๔-๙๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มลพิษมากกวาการบําบัด
มลพิษ หรือเทคโนโลยีที่
กอให เ กิดมลพิษต่ํ าหรือ
ป ล อ ด ม ล พิ ษ  ( Zero 
Waste) หรือเทคโนโลยี
ใหมในการผลิต หรือมีการ
ผ ลิ ต ที่ เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่ ง แ วดล อม  ห รือผลิ ต
สินคาที่ มีส วนประกอบ
จากวั สดุ รี ไ ซ เ คิล  ห รือ 
ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
คํานึงถึงการประเมินวัฎ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
(Life Cycle Assessment: 
LCA) หรือเทคโนโลยีการ
ผลิ ตที่ ส ะอ าด  (Cleaner 
Technology: CT) เชน สทิธิ
ประโยชนดานการลงทุน 
การลดหยอนภาษี  และ
การกูเงินจากกองทุนหรือ
สถาบันการเงิน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.) อก (กรอ./
สกท.) กค 
 

ศั กยภาพการใช ประโยชน ของ เสี ย  โดยมี
กลุมเปาหมายคือ โรงงานผูกอกําเนิด จํานวน 35 
ราย และในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
Eastern  Economic Corridor จํานวน 100 ราย 



  

ผ๔-๙๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
๔.๑.๑๓ พัฒนาระบบการ
ติดฉลากระบบติดตามการ
สื่ อ ส า รข อมู ลด า นสา ร
อันตรายที่เปนมาตรฐาน 
สากลใหแกผูนําเขา ผูผลิต 
แล ะผู บ ริ โ ภ ค  ร วม ทั้ ง
ประชาสั มพันธ และ ให
ความรูแกประชาชนและ
กลุ ม เ สี่ ย ง ที่ อ า จ ไ ด รั บ
อั น ต ร า ย จ าก ส า ร เ ค มี
เพื่ อใหสามารถปอง กัน
ตนเองไดอยางถูกตอง 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
อก (กรอ./สมอ.) 
ทส (คพ.) ภาคเอกชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับสารอันตราย
และจัดทําฐานขอมูลบัญชี สารอันตรายผานเว็บไซตกรม
ควบคุมมลพิษอยางตอเนื่อง  
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีประกาศกําหนด โดยมีกําหนดระยะเวลาบังคับใชสําหรับสาร
เดี่ยว ผูผลิต ผูนําเขา ที่ตองจัดทําฉลาก/และเอกสารความ
ปลอดภัยตามระบบ GHS ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2556 
 
ภาคเอกชน 
บริษัท บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
มีการประชาสัมพันธและระบุรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ
ใน website : www.bangchak.co.th 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๔.๑.๑๔ ควบคุม กํากับ
แหลงกําเนิดมลพิษใหอยู
ในมาตรฐานการปลอย
มลพิษ ทั้งแหลงกําเนิดที่มี
จุดปลอยชัดเจน (Point 
Source) และบริหารจัดการ
แหลงกําเนิดที่ไมมีจุดปลอย
ชัดเจน (Non – Point  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
ติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๒ ใน
ฐานะเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ไดแก อาคารประเภท ก 
เพื่อควบคุมและกํากับดูแลแหลงกําเนิดใหระบายมลพิษอยู
ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งบังคับการตามกฎหมาย
กับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการระบายมลพิษไมเปนไปตาม
มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพการบังคับใชกฎหมาย

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๙๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

Source) รวมทั้งคํานึงถึง
ค า ม ล พิ ษ ส ะ ส ม ร ว ม 
(Cumulative Pollution)  
หนวยงานรับผิดชอบ :  
อก (กรอ./กนอ./สป.อก.) 
ทส (คพ.) มท (อปท.) 

ใหกับพนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่ตางจังหวัด อาทิ เจาหนาที่
ตํารวจ เจาหนาที่ขนสง เจาหนาที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
และเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดดําเนินการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต และให
คําแนะนําในการดูแลรักษาเคร่ืองยนต ตรวจเตือนประชาชน 
ตลอดจนตรวจสอบ ตรวจจับ และหามใชรถยนตควันดําและ
ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กํากับดูแลโรงงานใหเปนไปตามกฎหมายและตรวจสอบ
ติดตามผล ตรวจวัดวิเคราะหมลพิษแหลงกําเนิดและจุดปลอย
ใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายกําหนด 
- ตรวจสอบสั่งการแกไขโรงงานที่ถูกรองเรียนใหเปนไปตาม
กฎหมาย และติดตามผลการปรับปรุงแกไขจนไดขอยุติ ไม
สงผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดลอมขางเคียง 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- ดําเนินการ โดยดําเนินการกํากับและควบคุม โรงงาน
อุตสาหกรรมไมใหมีการปลอยมลพิษเกินคามาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด และกํากับโรงงานที่เขาขายตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และ
จัดทํารายงาน EIA Monitoring สง สผ. ความถ่ีทุก 6 เดือน 
และยังมีการดําเนินโครงการพัฒนาระบบทําเนียบการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๙๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ (PRTR) ในพื้นที่นํารอง
จังหวัดระยอง โดยกํากับและสงเสริมใหโรงงานที่มีการถือครอง
สารเคมีเปาหมาย มีการรายงานขอมูลการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายมลพิษจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้  
  1. ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะในพื้นที ่
กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งติดตามและรวบรวมขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานตรวจจับรถยนตควันดําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ประจําป  2559 ผลการดํ าเนินงานพบวารอยละของ
ยานพาหนะที่ปลอยมลพิษทางอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
เมื่อเทียบกับยานพาหนะที่รับการตรวจวัดทั้งหมดคือ ๗8.38 
(ตรวจวัด65,235คัน ผานเกณฑมาตรฐาน 51,134 คัน) 
ผลการดําเนินงานในป 2554 – 2559 พบวารอยละของ
ยานพาหนะที่ปลอยมลพิษทางอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
เมื่อเทียบกับยานพาหนะที่รับการตรวจวัดทั้งหมดมีแนวโนมดีข้ึน 
 
เมืองพัทยา 
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพแหลงน้ํา ในทุก
ปงบประมาณ เพื่อเฝาระวังมลพิษที่จะเกิดข้ึน 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
จางเหมาเอกชนดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลาย

 
 
 
 
 
 
 
- การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่
เก่ียวของอาจลาชากวาแผนที่กําหนด 
- ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการขยายผลการดําเนินงานดานการจัดการ
มลพิษจากแหลงกําเนิด โดยเรงรัดใหมีการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลการปลอยมลพิษ หรือบัญชีขอมูล
การปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ ในพี้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- ควรมี การขอความร วมมือจากนั กวิ ชาการ 
ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ
อ่ืนๆ ในการสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ และ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวมกันดําเนินโครงการฯ โดยไมมี
คาใชจาย 
 
 
 

- 
 
 
 

- 



  

ผ๔-๙๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปลองเมรุวัดทุกแหงในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อตรวจ
ประเมินคุณภาพอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานและเฝาระวัง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เทศบาลนครขอนแกน 
1.มีการตรวจวัดควันดําจากรถยนต จักรยานยนต รถโดยสาร
สาธารณะ 200 คัน ผาน รอยละ 95  
2. ตรวจวัดควันจากปลองควันเมรุเผาศพ 16 วัด โรงงาน 2 
แหง ผานเกณฑ รอยละ 100  
3. ตรวจวัดPM 10 ริมถนนจุดจราจรแนนหนา ผานเกณฑ 
รอยละ 100 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
ควบคุมกํากับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยน้ําเสียที่เขางายตาม
มาตรฐานแหง พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหรักษามาตรฐานการปลอยน้ําเสียและ
รายงานผลตามแบบ ทส.2 กับเทศบาลนครสกลนคร 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

4.1.15 พัฒนาระบบการ
ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กํากับ ดูแล ใหเปนไปตาม
มาตรการหรือมาตรฐาน
คุ ณภาพสิ่ ง แ วดล อมที่
กําหนด เชน คุณภาพของ
รายง านการวิ เค ราะห

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
ตลอดการดําเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กอใหเกิดการ
พัฒนาระบบการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ 
การจัดทําคูมือ/แนวทาง การจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ 
1. แนวทางการจัดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
ควรพัฒนาและจัดทําคูมือการจัดทํารายงาน EIA 
ใหครบทุกประเภทโครงการ/กิจการ อีกทั้ ง 
พิ จารณาทบทวนคู มื อ/แนวทาง ให มีความ
เหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 



  

ผ๔-๙๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผลกระทบสิ่ งแวดล อม 
(Environmental Impact 
Assessment: EIA) รายงาน 
การวิ เคราะหผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมและสุ ขภาพ 
(Environmental and Health  
Impact Assessment : E-HIA) 
และการจัดทําคูมือในการ
ติ ดตามตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร
ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) 

สิ่งแวดลอมโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 
2. แนวทางการจัดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม  
ปโตรเคมี แยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ และเคมีอ่ืนๆ  
3. แนวทางการจัดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการอุตสาหกรรม 
4. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
5. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผล
กระทบทางสังคมในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
6. คูมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โครงการประเภท
นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเชนเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม 
7. คูมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โครงการประเภท
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟา 
๘. แนวทางการจัดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการอุตสาหกรรม (โรงงานน้ําตาล) 
๙. แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
     ทั้งนี้ ทส. โดย สผ. ยังมีแผนการดําเนินงานที่จะจัดทํา
คูมือ/แนวทางการจัดทํารายงาน EIA ใหครบทุกประเภท
โครงการ/กิจการตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๙๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.เชียงราย 
- แตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
- 

 
 

- 

๔.๑.๑๖ สนับสนุนและ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบกับศักยภาพ
ก า ร ร อ ง รั บ  (Carrying 
Capacity) มลพิษของพื้นที่ 
เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร กํ า หน ด
มาตรการในการลดมลพิษ
และพัฒนามาตรฐานการ
ปลอยมลพิษที่เหมาะสม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.)  อก (กรอ./
กนอ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งสารเบนซีน และสาร 
๑, ๓ บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จาก
โ ร ง ง าน อุ ตส าหกร รม เคมี  แ ล ะ ให ผู ป ร ะ กอบกา ร
กลุมเปาหมายตรวจสอบและคํานวณขอมูลการระบายสาร
เบนซีนจากแหล ง กํา เนิด ในโรงงาน เพื่ อ เปนขอมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดคามาตรฐานฯ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ไมมีเนื่องจากโครงการ SEA สิ้นสุด ในป พ.ศ. 2555 ซึ่ง
ในปจจุบัน กรอ. ไดดําเนินการตอเนื่องในรูปแบบโครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง จ.ระยอง เปนพื้นที่
เปาหมาย โดย สสส.กรอ.เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนิน
โครงการ 

 
 
- 

 
 
- 

4.1.17 ส นั บ ส นุ น ก า ร 
ศึกษาและพัฒนางานวิจัย
เพื่ อ ป อ ง กันและแก ไ ข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
สนับสนุนใหมีการวิจัยและตอยอดงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับ 

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๔-๙๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ป ญ ห า ม ล พิ ษ  ร ว ม ทั้ ง
ง า น วิ จั ย ที่ เ ก่ี ย ว กั บ
ผล กร ะ ทบ ต อ สุ ขภ า พ
อนามัยและสิ่งแวดลอม 
อันเนื่องมาจากมลพิษ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ./สผ.)  
วท (สวทช.) สธ (อน.) นร 
(สกว.) วช. 

การปอง กันและแก ไขปญหามลพิษ รวมทั้ ง งานวิจัย 
ด านผลกระทบตอสุ ขภาพอนามั ยและสิ่ ง แวดล อม 
อันเนื่องมาจากมลพิษ ผานกลไกของสํานักงานกองทุน 
เพื่อสนับสนุนการวิจัย 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ปงบประมาณ 2558 
- สนับสนุนงานวิจัยการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
พลังงาน 
- สนับสนุนงานวิจัย Env. Footprint และวิธีการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต ( LCIA)  ของประเทศ 
ปงบประมาณ 2559 
- ผลักดันใหเกิดโครงการนํารองการเพิ่มประสิทธิภาพและ
แกไขปญหาระบบผลิตกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมแปงมัน
สําปะหลัง และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
- สนับสนุนงานวิจัยการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
พลังงาน 
- โครงการศึกษาผลกระทบภายใต โครงการส ง เสริม
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา
แผนการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพสําหรับประเทศไทย โดย
พัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมแปงมัน
สําปะหลัง  อาหาร  และการสกัดน้ํามันปาลม เพื่อผลิตกาซ
ชีวภาพ ทําใหลดตนทุนในการบําบัดน้ําเสียและตนทุนดาน
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๙๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- สนับสนุนงานวิจัย Env. Footprint และวิธีการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต 
 (LCIA)  ของประเทศ 
- โครงการจัดทํา Green GDP ภาคเกษตร รายสาขา รวมกับ 
I/O-LCI (เชน ขาว ปาลม การเลี้ยงสัตว) 
- โครงการประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
โดยใช Economic I/O + LCI database 
 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย 
1. โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับสัมผัส
มลพิษในอากาศของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอ 
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป  2555 จากผล
การศึกษา ไดตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพกรณีโรงไฟฟา 
เพื่ อใช ในการเฝ าระวังผลกระทบตอสุขภาพในพื้นที่ 
ที่โครงการโรงไฟฟาตอไป 
2. โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพกรณีกิจการอุตสาหกรรมเหล็กป 2556 จากผล
การศึกษา ไดแนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจาก
อุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อใหผูที่ เ ก่ียวของและผูสนใจได
ประยุกตใชในการดําเนินการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ตอไป 
3. โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากอุตสาหกรรมป
โตรเคมี  ป  2557 จากผลการศึกษาไดแนวทางการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๐๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เพื่อใหหนวยงานราชการและผูที่เก่ียวของไดประยุกตใชใน
การดําเนินการประเมินผลกระทบตอสุขภาพตอไป 
4. โครงการศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบตอสุขภาพ
จากเตาเผามูลฝอย ป 2559 จากผลการศึกษา ได
ขอเสนอแนะตอการ เฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบเตาเผามูลฝอยในพื้นที่ศึกษา ได
ชุดขอมูลผลกระทบจากเตาเผามูลฝอย เพื่อใชพัฒนา
แนวทางเฝาระวังดานอนามัยสิง่แวดลอมกรณีเตาเผามูลฝอย
ตอไป และนําชุดความรูพัฒนาตอยอดเปนแบบตรวจ
ประเมินดานอนามัยสิ่งแวดลอม กรณีเตาเผามูลฝอยทั่วไป 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการติดตามกํากับ
เตาเผามูลฝอยในพื้นที่ 

๔.๑.๑๘ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหนวยงานที่
เ ก่ี ยวข อง และส ง เส ริม 
การใชเทคโนโลยีเพื่อติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอม เชน การติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
อ า ก าศ  และ เ สี ย ง  ใ ห
ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อ
ควบ คุ มป อ ง กั น  แก ไ ข  
เฝาระวัง ติดตาม ดูแลและ
สามารถจัดการปญหามลพษิ
ตางๆ ที่ เ กิดข้ึนไดอย าง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดลอมอัตโนมัติ 
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
๑. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติของ กรมควบคุมมลพิษ 
71 สถานี  
๒. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ๖1 สถานี ปดไป 2 
สถานี คือ สถานีกรมขนสงทางบก และสถานีโรงเรียนมัธยมวัด
สิงห กรุงเทพมหานคร 
๓. สถานีตรวจวัดระดับเสียง 28 สถานี  
   ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีแผนเพิ่มจํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพ
น้ํา และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ใหเพียงพอ
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเปนการเฝาระวัง แจงเตือน 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๐๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.)  
อก (กรอ.) 
มท (อปท.) ภาคเอกชน 

และใหสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
1. ไดจัดฝกอบรมเจาหนาที่ของสํานักวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมโรงงาน เพื่อใหมีความรูในการติดตามเฝาระวังใน
เบื้องตน 
- ป 2556 จํานวน 100 คน 
- ป 2557 จํานวน 38 คน 
- ป 2558 จํานวน 87 คน 
2. ดําเนินการจัดทําแบบศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ สําเร็จ 
3. การเปลี่ยนระบบการรับสงขอมูลการระบายมลพิษจาก
โรงงานอยางตอเนื่อง 
3.1 ดําเนนิการเปลี่ยนระบบการรับสงขอมูลการระบายมลพิษ
จากโรงงานอยางตอเนื่องแบบอัตโนมัติ ในชนิดสารมลพิษน้ํา 
BOD/COD Online เปนระบบ Internet เรียบรอยแลว ทั้ง 
290 โรงงาน 
3.2 สวนระบบการรับสงขอมูลการระบายมลพิษจากโรงงาน
อยางตอเนื่องแบบอัตโนมัติ ในชนิดสารมลพิษอากาศ CEMS  
ไดพัฒนาระบบเรียบรอยแลวปจจุบันมีโรงงานในระบบ 39 
โรงงาน/ปลอง 101 ปลอง โดยเขาดูที่ 
http://cems.diw.go.th/diw_cems/ 
factory_view.php 
 
 

 
 
 
- การเขาออกของเจาหนาที่ทําใหขาดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติ 
- ความไมพรอมดานทรัพยากรเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานภาคสนาม 
 
 
- การกํากับดูแลงานเฝาระวังตองดําเนินการจากสวนกลาง 
อาจกอใหเกิดความลาชา 
 
 
- ความไมทันสมัยของระบบรับสงขอมูลในกลุมโรงงานที่มี
การติดตั้งและใชงานมานาน 
 
 
- ความไมครบถวนในรายละเอียดดานเทคนิคและชนิดดัชนี
สารเพื่อการกํากับดูแล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- จั ดอบรมให ความรู แก เจ าหน าที่ ที่ เข ามา
ปฏิบัติงานใหม หรือกําหนดเงื่อนไขในการถายทอด
ความรูจากผูที่จะลาออกกับคนที่ปฏิบัติงานใหม 
- จัดหาเคร่ืองมือใหเพียงพอกับการปฏิบัติงานทั้ง 
6 ศวร. 
 
- เ ห็นควรสร า ง ศูนย เฝ าระวั งสิ่ งแวดล อม
อุตสาหกรรมภาคเหนือเพื่อเฝาระวังในพื้นที่ 
 
 
- พัฒนาระบบใหเปนระบบมาตราฐานรองรับระบบ
เชื่อมตอทั้งระบบเกาและระบบใหม 
 
 
- ปรับปรุงขอกําหนดรายละเอียดทางกฎหมายให
เหมาะสมกับงานเฝาระวัง 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๐๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
กระทรวงหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร มีการสงเสริมการปฏิบัติงานดังนี้ 
   - สํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการดานการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและเสียง ดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
แบบอัตโนมัติ ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 สถานีรถ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงเคลื่อนที่ (Mobile)จํานวน 1 คัน
และ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ของ
กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 50 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต 
   - สํานักการระบายน้ํา ดําเนินการดานการจัดการคุณภาพน้ํา 
ดูแลรถตรวจวัดคุณภาพน้ําเคลื่อนที่ (Mobile)จํานวน 1 คัน
และหองวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 
เมืองพัทยา 
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักการชางสุขาภิบาล 
เพื่อพัฒนาสงเสริมบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงานการจัดการคุณภาพน้ํา ใหครอบคลุมและเพียงพอ
เพื่อควบคุมปองกัน แกไข เฝาระวัง ติดตาม ดูแลและสามารถ
จัดการปญหามลพิษตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เทศบาลนครเชียงใหม 
- มีการติดตั้งสถานีควบคุมการทํางานของระบบสูบน้ําเสียจาก
สวนกลาง  โดยระบบ  SCADA  เพื่อใชในการอายคูลระบบสูบ

 
 
 
- ไมไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ในการจางเหมา
ตรวจวัดและซอมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (สถานี
ติดตั้งใหม จํานวน 46 สถานี และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จํานวน 4 คัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- ระบบจะไมสามารถใชงานไดตามสภาพภูมิอากาศ 
- ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา  (เกิดการชํารุดบอยคร้ัง) 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนงบประมาณ 
 



  

ผ๔-๑๐๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

น้ําไดทันทวงที  และสามารถเช็คสถานะของสถานีสูบน้ําได
ตลอดเวลา 
(ที่มา: งานควบคุมและบําบัดน้ําเสีย ฝายจัดการคุณภาพน้ํา 
เทศบาลนครเชียงใหม) 
 
เทศบาลนครพิษณุโลก 
- มีแผนงานกอสรางบอตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อตรวจสอบ
การปนเปอนน้ําใตดินของสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครพิษณุโลก 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- บอกําจัดขยะไดทําการตรวจวัดกาซทุกเดือน เพื่อเปนการเฝา
ระวังการเกิดเหตุเพลิงไหมและการระเบิด (ตรวจวัดโดยใช
เคร่ืองวัดกาซแบบพกพา) ซึ่งอยูในเกณฑปกติคาในระดับ
ปลอดภัย 
 
เทศบาลนครนนทบุรี 
1) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ของเทศบาลนคร
นนทบุรี ในดานการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน น้ําทิ้ง การใช
เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและตรวจวัดเสียง 
2) โครงการจัดตั้งศูนยเฝาระวังและติดตามปญหามลพิษทาง
น้ํา ประจําป 2559 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ดไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
1. เทศบาลไมมีเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. การดําเนินโครงการยังไมครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 



  

ผ๔-๑๐๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูดูแลฌาปนสถาน และใหการสนับสนุนวัดภายในเขต
เทศบาลใชเตาเผาไรมลพิษทุกวัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 
และจางเหมาเอกชนดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปลายปลองเมรุวัดทุกแหงในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อ
ตรวจประเมินคุณภาพอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานและ
เฝาระวังดานสิ่งแวดลอม 
 
เทศบาลนครระยอง 
- รวมกับ อบจ.ระยองติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
แมน้ําระยอง จํานวน 2 สถานี 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการประเมินคุณภาพชายหาดทองเที่ยวเทศบาลนคร
เกาะสมุย 
  - การดําเนินการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล 
 วิเคราะหผลน้ําทะเลและชายหาดทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเกาะสมุยตามเกณฑชี้วัด  
  - สรางความรูความเขาใจและตระหนักในการจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลใหแกเยาวชน 
ประชาชน และสถานประกอบการ 
  - สรางเครือขายชุมชนในการสํารวจและเก็บตัวอยางน้ํา
ทะเล 
เปาหมาย 
  ๑.ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพชายหาดทองเที่ยวโดย
เครือขายตรวจวัดคุณภาพน้ําเกาะสมุย 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๐๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  ๒.วิเคราะหคุณภาพน้ําโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑๔ มาดําเนินการตรวจสอบโดยจัดเก็บน้ํ าเพื่อตรวจ
วิเคราะห จํานวน ๓ คร้ัง แตละคร้ังในการเก็บตัวอยางน้ํา
ตองเวนชวงเวลาอยางนอย ๓ เดือน ซึ่งจุดเก็บตัวอยางน้ํา 
๒๒ จุด จากชายหาด ดังนี ้
 ๑. หาดหนาทอน 
 ๒. หาดแมน้ํา 
 ๓. หาดบางรักษ 
 ๔. หาดเชิงมนต 
 ๕. หาดเฉวง 
 ๖. หาดละไม 
 ๗.หาดบอผุด 
 
เทศบาลนครสงขลา 
- ในป พ.ศ. 2555 เทศบาลนครสงขลาไดทําการกอสราง
บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน ตามรูปแบบและหลักการ
ของกรมควบคุมมลพิษ จํานวน 4 บอ ทั้ง 4 ทิศทาง 
โดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย จนสามารถเฝาระวังและ
ตรวจสอบการปนเปอนของน้ําชะขยะมูลฝอยไดโดยตลอด 
และปองกันการปนเปอนของน้ําชะขยะมูลฝอยซึมออก 
สูภายนอกสูชุมชนขางเคียง 
 
ภาคเอกชน 
บริษัท บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
- มีการลงทุนอุปกรณใหสามารถตรวจติดตามมลพิษทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

ผ๔-๑๐๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อากาศไดอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการปองกันตามนโยบาย
สิ่งแวดลอมเชิงรุก และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ (AQMs : Air Quality Monitoring System) 
ดานทิศใตและทิศตะวันออกของโรงกลั่น  
- ติดตั้งระบบวัดและรายงานคุณภาพน้ําทิ้ง อากาศที่ปลอย
จากปลองแบบออนไลน 
 
บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 
มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนประจา เพื่อควบคุม 
ปองกัน แกไข และเฝาระวัง ติดตาม 
ดูแล และสามารถจัดการปญหามลพิษตางๆที่ เ กิดข้ึน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    1. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนปลอยออกทุกสัปดาห 
    2. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกๆ 6 เดือน 
    3. มีการตรวจติดตามเสียงโดยรอบโรงงาน (boundary) 
ปละคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 

๔.๑.๑๙ สนับสนุนใหมี
การเชื่อมโยงฐานขอมูล
ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น 
โดยเฉพาะขอมูลผลการ
ตรวจสอบแหลง กําเนิด
มลพิษ คุณภาพสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ผลกระทบดานสุขภาพจาก

- ไมมีการรายงานขอมูล- - - 



  

ผ๔-๑๐๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ภาวะมลพิษ รวมถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ เ ก่ียวของ 
กั บ ก า ร จั ด ก า ร ม ล พิ ษ  
โ ด ย ให ป ร ะช า ชนและ
หนวยงานตางๆ สามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลได 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.) 
๔.๑.๒๐ สงเสริมกลไกและ
ชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย
และภาคประชาสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในประเด็น
การดําเนินนโยบายเก่ียวกับ
ระเบียบดานสิ่งแวดลอม 
และการใหคําปรึกษาดาน
เทคนิคและวิ ชาการแก
ผูประกอบการไทย ระเบียบ
วาดวยการจํากัดการใชสาร
อันตรายบางประเภทใน
เ ค ร่ื อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส (Restriction 
of Hazardous Substances: 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
- มีชองทางการเผยแพรขาวสารใหทันสมัยมากข้ึน อาทิ 
Fanpage กรมควบคุมมลพิษ Application รวมถึงชองทาง
เว็บไซตกรม http://ecap.pcd.go.th ที่ประชาชนสามารถ 
รวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลได 

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๔-๑๐๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ROHS) ระเบียบวาดวย 
เศษเหลือทิ้งของเคร่ืองใช 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(Waste from Electrical 
and Electronic 
Equipments: WEEE)  
และระเบียบวาดวย
สารเคมีของสหภาพยุโรป 
(Registration 
Evaluation and 
Authorization of 
Chemicals: REACH) 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.)   
อก 
๔.๑.๒๑ ผลักดันใหการ
ดําเนินงานเฝาระวังดาน
การจัดการหมอกควันเปน
ภารกิจหนึ่ งขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น พื้ น ที่
ภาคเหนือตอนบน โดย
สามารถขอรับการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ภ า ย ใ ต
แผนปฏิบัติการเพื่อการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
มีมติเห็นชอบการอนุมัติกรอบวงเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๕๐๐ 
แห ง ทั่ ว ป ระ เทศ  แห ง ล ะ ไม เ กิ น  ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท  

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๐๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ร ะ ดั บ
จังหวัด และกองทุน
สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
 ทส (คพ./สผ.)  
มท (อปท.) 

เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ตนทาง ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๘ เดือน 
(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘) โดยมุงหวัง
วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการสนับสนุนในแตละ
แหง อยางนอย ๑ แหง/๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะเกิดชุมชนตนแบบ ที่มีกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล  
ขยะอินทรีย ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการสรางรายไดในชุมชน 
และการลดปริมาณขยะภายในประเทศอีกดวย  
    สผ. ไดจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนิน
โครงการ ให ทสจ. และ สสภ. ทั่วประเทศ ไดรับทราบ เมื่อ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และไดมีหนังสือแจงผูวาราชการ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อพิจารณาจัดสงขอเสนอโครงการฯ 
ที่ไดจัดลําดับความสําคัญและผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จังหวัด
ละไมเกิน ๑๐ โครงการ มายังสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายในวันที่  ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อปดรับขอเสนอโครงการ มีโครงการสง
มาทั้งหมด ๘๕๓ โครงการ ซึ่ง สกส. ไดนําโครงการดังกลาว 
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการ
มลพิษ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม มีมติเห็นชอบ
อนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน ๕๕๗ 
โครงการ (อปท.) รวม ๗๔ จังหวัด วงเงินรวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๑๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๑๗๗,๖๒๖,๔๘๕ ลานบาท 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปจจุบันมีโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ตนทาง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
ไดรับ 
การสนับสนุนทั่วประเทศ จํานวน ๕๖๖ แหง วงเงินรวม 
๑๗๙,๕๓๒,๖๓๕ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
อยูระหวางดําเนินโครงการฯ ที่ไดรับรองแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใชจายเงิน 
 
กรมควบคุมมลพิษ 
- บูรณาการการดําเนินงานกับมหาดไทยตาม แผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ ป 2560 
และอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงบประมาณเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบกลางภายใตแผนปฏิบัติการ 
 
กระทรวงมหาดไทย  
เทศบาลนครเชียงใหม 
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนา “การเพิ่มประสิทธิภาพ
และการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ” 
2. จัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร คือ “โครงการเฝาระวัง 
แกไข ปญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม” โดยใช
งบประมาณของเทศบาลเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- แหลงกําเนิดปญหาหมอกควัน เปนปญหาเชิงพื้นที่ เชน 
การเผาปา เผาทางการเกษตร ขยะ 
- หนวยงานรับผิดชอบมีหลายหนวย ภารกิจซ้ําซอน ขาด
เจาภาพหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- ใชระบบการจัดการเชิงพื้นที ่
- ใชการสั่งการแบบ single command 
- บูรณาการการมีสวนรวมภาคประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางประชารัฐ 



  

ผ๔-๑๑๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
๔ . ๑ . ๒ ๒  เ พิ่ ม ค ว า ม
เขมแข็งของหนวยงาน 
ในการบริหารจัดการขอมูล
ทา ง วิ ช าการ  เพื่ อ เป น
พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร เ จ ร จ า
ตอรองของอนุสัญญาตางๆ 
เชน อนุสัญญาสตอกโฮลม
วาดวยสารมลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน (POPs) และ
อนุสัญญาบาเซลวาดวย
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
เคลื่อนยายและการกําจัด
ของเสียอันตรายขามแดน 
(BASEL) เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.)  กต  วท อก 
กษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมควบคุมมลพิษมีการดําเนินงานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการจัดการมลพิษกับนานาประเทศอยางตอเนื่อง 
ไดแก ขอตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันขามแดน 
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายและการกําจัด อนุสัญญารอตเตอรดัมวา
ดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดใน
การคาระหวางประเทศ อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษ
ที่ตกคางยาวนาน อนุสัญญามินามาตะวาดวยสารปรอท 
เครือขายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก โครงการ JICA-PRTR พัฒนาระบบทําเนียบ
การปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษในประเทศไทย (PRTR) 
และโครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภค     อยางยั่งยืน 
ดานนโยบายสนับสนุนสําหรับประเทศไทย 

 
 
- 

 
 
- 

แผนงานที่ 4.2   การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พ้ืนที่สีเขียวและภูมิทัศน) 
ระยะเรงดวน 
๔.๒.๑ พัฒนาตนแบบเมือง
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Green City) และให 
ความ สําคัญกับการเพิ่ม
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว  ก า ร เพิ่ ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
ตนแบบเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
จํานวน ๖ แหง ไดแก  

 
 
 
 
๑. การเชื่อมโยงระหวางกลไกการบริหารจัดการระดับทองถ่ิน

 
 
 
 
๑. ควรมีการขยายผลสูการปฏิบัติโดยทองถ่ินอ่ืน 



  

ผ๔-๑๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช
พลังงานในพื้นที่เมือง โดย
การใช เทคโนโลยี ในการ
ออกแบบโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบขนสงและอาคารที่อยู
อาศัยที่ประหยัดพลังงาน 
รวมทั้งสงเสริมการใชหลัก
ป รั ชญาของ เศรษฐ กิ จ
พอเพียงเพื่อนําไปสูสังคม
คารบอนต่ํา (Low Carbon 
Society) 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ./ปม.) พน คค มท 
(อปท.) กษ 

๑. องคการบริหารสวนตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
๒. องคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
๓. เทศบาลตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
๔. เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
๕. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
กรมปาไม 
ผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2555-2559 
- จัดฝกอบรมเจาหนาที่ รัฐ หลักสูตร สรางปาพัฒนาเมือง 
จํานวน 38 รุน 950 คน 
- สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาไมในเมือง จํานวน  48 แหง 
 
กระทรวงพลังงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดดําเนินโครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART Cities-
Clean Energy) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุน

สวนกลางและระดับชาติยังไมมีประสิทธิภาพ 
๒. ขอจํากัดดานความรู ความเขาใจการพัฒนา 
ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาสูความเปนสังคม
คารบอนต่ํา ตลอดจน 
การจัดทําผั งชุมชน แผนและผังการพัฒนาเมืองของ
หนวยงาน ทองถ่ิน ชุมชน ประชาชนและ 
ภาคสวนที่เก่ียวของ  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

ทั้งองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลทุกระดับ
ของประเทศไทย เพื่อใหบังเกิดประโยชนอยาง
กวางขวางตอไป 
๒. ควรเสริมสรางความรู ความเขาใจการพัฒนาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาสูความเปน
สังคมคารบอนต่ํา ตลอดจนการจัดทําผังชุมชน 
แผนและผังการพัฒนาเมืองของหนวยงาน ทองถ่ิน 
ชุมชน ประชาชนและภาคสวนที่เก่ียวของ 
๓. จําเปนตองไดรับความสนับสนุนปจจัย 
ที่สํ าคัญ ทั้ งด านงบประมาณ บุคลากร และ
นโยบาย เพื่อใหเกิดเครือขายที่มีประสิทธิภาพ องค
ความรูที่จําเปน ตลอดจน เคร่ืองมือและกลไกการ
บริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงทุกระดับ และการ
เผยแพรประชาสัมพันธที่กวางขวาง 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๔-๑๑๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 
องคกรเอกชน ในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาเมืองที่ตระหนักถึงการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมพลังงานหมุนเวียน ลดปญหา
มลภาวะทางอากาศ น้ําเสีย ขยะ ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจากภาคสวนตางๆ ลดปรากฏการณเกาะความรอน 
(Heat Island Effect) เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเสริมสรางความ
เปนอยูที่ดีใหกับชุมชน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให เ กิด
ประโยชนสูงสุด เชน ระบบบริหารจัดการเครือขายพลังงาน
อัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบมิเตอรอัตโนมัติ (Automatic 
Meter Infrastructure -AMI) ระบบการควบคุมการจราจร
อัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัด
มลภาวะ เปนตน  โครงการมีระยะเวลาดําเนินการถึงเดือน
สิงหาคม 2560 โดยมีกําหนดเปดรับสมัครผูสนใจสมัครเขา
รวมการประกวดขอเสนอแนวคิดในการออกแบบเมือง
อัจฉริยะ ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2559 
ซึ่งปรากฏวา มีผูสนใจยื่นขอเสนอทั้งสิ้น 36 ขอเสนอ ซึ่ง 
สนพ. จะดําเนินการพิจารณาขอเสนอดังกลาว และประกาศ
รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกจะไดรับการสนับสนุนในการจัดทํา 
Master Plan และ Business Plan ของเมืองอัจฉริยะตอไป 
 
กระทรวงมหาดไทย  
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยาทํา MOU รวมกับสันนิบาตรเทศบาลแหงประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



  

ผ๔-๑๑๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไทย เพื่อดําเนินการเขารวมโครงการเทศบาลไทยมุงสูเมือง
คารบอนต่ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๘๔ พรรษา ในป 2558 และไดดําเนินการถึงปจจุบัน 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
-  โครงการสํานักงานสีเขียว 
-  เทศบาลนครสกลนครรวมใจลดโลกรอน 
-  โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
-  เทศบาลนครสกลนครคารบอนต่ํา 
 
เทศบาลนครนนทบุรี 
1) โครงการชุมชนคารบอนต่ํา ประจําป 2559 งบประมาณ 
500,000 บาท 
2) โครงการ “การดําเนินการลดกาซเรือนกระจกเพื่อมุงสูเมือง
คารบอนต่ํา (Low Carbon City) ประจําป 2560 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ดไดเขารวมโครงการเทศบาลไทยมุงสู
เมืองคารบอนต่ํา โดยดําเนินการจัดทําโครงการเทศบาลนคร
ปากเกร็ดมุงสู เมืองคารบอนต่ํา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๘ มีเปาหมายในการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมและลดปริมาณคารบอนไดออกไซดใน
อากาศในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนเทศบาลได
จัดตั้งศูนยการเรียนรูภายใตชื่อวา “ศูนยรักษตองลดนคร
ปากเกร็ด” โดยมีแหลงเรียนรูตนแบบเพื่อการแลกเปลี่ยน

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- โครงการยังไมครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
- ศูนยรักษตองลดนครปากเกร็ดเปนศูนยการเรียนรูที่กอตั้ง
ข้ึนใหม จึงยังไมมีแผนการจัดการที่สมบูรณ และยังไมเปนที่
รูจักของประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- ควรแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบศูนยรักษ
ตองลดนคร ปากเกร็ด มีโครงสรางการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน คลองตัวและพึ่งตนเองได รวมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนา และขับเคลื่อนศูนยฯ  
- ควรมีการกําหนดหลักสูตร สื่อ และวิทยากรของ
ศูนยฯ เพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูมาเรียนรู
อยางเปนระบบ 
- มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารและผลงาน



  

ผ๔-๑๑๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เรียนรูกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ศูนยรีไซเคิลชุมชนพบสุข 
ศูนยเรียนรูอนุรักษทุเรียนนนท และโครงการพี่ไมตองนองไป
เอง เพื่อใหเทศบาลนครปากเกร็ดเปนเมืองแหงตนไม เมือง
พิชิตพลังงาน เมืองไรมลพิษ และเมืองแหงการบริโภคยั่งยืน 
โดยการดําเนินการดังกลาว เปนการสรางจิตสํานึกและให
ความรู เ ก่ียวกับการอนุ รักษท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การแกไขปญหาน้ําเสีย การแกปญหาขยะมูล
ฝอย ใหแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดและชุมชนในเขต
เทศบาล อีกทั้งการดําเนินการโครงการพี่ไมตองนองไปเอง 
เทศบาลไดออกใหบ ริการประชาชนในตาง ๆ ทําให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการและลด
ปริมาณการใชน้ํามันของประชาชนในเขตพื้นที่ 
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีการนําแนวคิดอาคารเขียวมาใชในการออกแบบอาคาร
ของเทศบาลที่จะสรางใหม (อยูในระหวางการออกแบบ
อาคารศาลาประชาคม) 
- สมัครเขารวมโครงการเทศบาลไทยมุงสูเมืองคารบอนต่ํา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๔
พรรษา (ระยะเวลาดําเนินงาน กุมภาพันธ 2555 – 
มีนาคม 2558) กับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย 
-สมัครเขารวมโครงการ “สงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินท
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายงานขอมูล 
กาซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมือง
คารบอนต่ํา” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของศูนยฯ สูสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๑๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการสมุยไบควีค (Samui Bike Week)  
  กิจกรรม  
  1.จัดขบวนจักรยานยนตขนาดใหญประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวรอบเกาะสมุย  
  2.กิจกรรมเพื่อเกาะสีเขียว เชนปลูกตนไม ปลอยพันธุปลา  
  3.กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน เชน แจกคอมพิวเตอร
ใหกับโรงเรียน รณรงคสวมหมวกนิรภัย  

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

๔.๒.๒ จั ดทํ าและบั ง คับ 
ใชผั งเมืองที่ กํ าหนดการ 
ใชประโยชนที่ดินอยางเปน
สั ด ส ว น  ชั ด เ จ น แ ล ะ
สอดคลองกับศักยภาพของ
พื้ น ที่  เ พื่ อ รอ ง รั บ ก า ร
ขยายตั ว ของชุ มชน ใน
อนาคตและสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินในการพัฒนาเมือง 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
มท (ยผ.) 

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 

๔.๒.๓ สงเสริมการจัดการ
สิ่ งแวดล อมเมื องอย า ง
บูรณาการ โดยเฉพาะการ
จัดการสภาพ  แวดลอมใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกปเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเ ร่ืองการจัดการ 

 
 

- 
 

 
 
- 
 



  

ผ๔-๑๑๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แหล งชุมชนแออัด ให มี
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ดานการจัดการน้ําเสีย และ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ภ า ย ใ ต
หลั กการ ๓Rs (Reduce 
Reuse แ ล ะ  Recycle) 
ตลอดจนสงเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพแกองคกรปกครอง
ส วนทอง ถ่ินให สามารถ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ใ น พื้ น ที่ ไ ด อ ย า ง 
มีประสิทธิภาพ โดยการ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ./อจน.)  
มท (อปท.) 

ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน น้ําเสียชุมชน  
การติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ และการจัดการ
เหตุเดือดรอนรําคาญ       
 
องคการจัดการนํ้าเสีย 
อจน. จัดตั้งศูนยการเรียนรู องคการจัดการน้ําเสียจํานวน 5 
แหง ไดแก 
  1.ศูนยการเรียนรู องคการจัดการน้ําเสีย เทศบาลเมือง
กระบี่  จังหวัดกระบี่ 
  2.ศูนยการเรียนรู องคการจัดการน้ําเสีย เทศบาลเมืองศรี
ราชา  จังหวัดชลบุรี  
  3.ศูนยการเรียนรู องคการจัดการน้ําเสีย เทศบาลอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธาน ี
  4.ศูนยการเ รียนรู  องคการจัดการน้ํ า เสีย  อุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
  5.ศูนยการเรียนรู องคการจัดการน้ําเสีย เทศบาลนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
     
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
1. ในปงบประมาณ 2557 – 2558 สผ. ไดดําเนินการ
รวมกับเทศบาลเมืองหัวหิน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ สถาบันการศึกษา ภาค
สวนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ ในการจัดทํากิจกรรม 
ออกแบบและฟนฟูสิ่งแวดลอมภูมิทัศน พื้นที่นํารองในเขต

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลเมืองหัวหิน ภายใตการขับเคลื่อนแผนการจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนเมืองหัวหิน  
   สผ. มอบใหเทศบาลเมืองหัวหิน ไปดําเนินการตามกิจกรรม
ออกแบบและฟนฟูสิ่งแวดลอมภูมิทัศนตอไป 
  2. ในปงบประมาณ 2558 – 2559 สผ. ไดดําเนินการ
รวมกับเทศบาลเมืองประจวบคี รี ขันธ  และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันการศึกษา ภาคสวนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ 
ในการจัดทําแผนออกแบบผังภูมิทัศน ในเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ 

สผ. มอบใหเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ไปดําเนินการตาม
แผนและผังการออกแบบผังภูมิทัศนตอไป 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.เชียงราย 
- สงเสริมการเพิ่มศักยภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชนตนแบบ ภายใตโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง 
จํานวน ๑๐ แหง ไดแก  
  1) ทต.ปาแงะ อําเภอปาแดด 
  2) ทต.เชียงเค่ียน อําเภอเทิง 
  3) อบต.หนองแรด อําเภอเทิง 
  4) ทต.คร่ึง อําเภอเชียงของ 
  5) ทต.มวงยาย อําเภอเวียงแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  6) อบต.ศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน 
  7) ทต.แมสาย อําเภอแมสาย 
  8) ทต.สันทราย อําเภอแมจัน 
  9) อบต.หวยไคร อําเภอแมสาย 
 10) ทต.ทาสาย อําเภอเมือง 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการดังนี้  
  1. ในป 2555 ดําเนินการโครงการสงเสริมการจัดการขยะ
และน้ําเสียชุมชน โดยการศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
น้ํ าเสีย และสิ่ งแวดลอมชุมชน โดยใชหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวม โดยประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ 
เพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่และสามารถใชเปนตนแบบ
การพัฒนาในพื้นที่อ่ืน ๆ โดยมีพื้นที่ดําเนินการ 6 ยานคลอง  
7 เขต ไดแก 1) คลองสวนหลวง เขตบางคอแหลม 2) คลอง
ประเวศนบุ รีรมย เขตลาดกระบัง3) คลองจระเขขบ เขต
ประเวศ4) คลองมอญ  เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ
5) คลองบางกอกใหญ (คลองบางหลวง)  เขตภาษีเจริญ และ
เขตบางกอกนอย 6) คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
ผลสําเร็จจากการดําเนินการ  
   1 ศูนยเรียนรูการจัดการขยะและน้ําเสีย ประจํายานคลอง 
6 ยานคลอง 
   2. เคร่ืองผลิตไบโอกาซและปุยหมักจากเศษอาหาร ในศูนย
การเรียนรู 2 แหง ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คุณทหารลาดกระบัง และ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
   3. เครือขายชุมชน เยาวชน สถานประกอบการและ
เจาหนาที่ของรัฐจํานวน 1,778 คน 
   4. หนวยงานเขารวมโครงการ ไดแก สถานศึกษา 14 แหง / 
ศาสนสถาน 6 แหง / สถานประกอบการ 13 แหง  
   5. ติดตั้งถังเติมสารบําบัดน้ําเสียชีวภาพแบบตอเนื่องลงสู
คลองตนแบบ 6 คลอง 40 จุด 
   6. คุณภาพน้ําในคลองดีข้ึน 
2. ป  2557 ดําเนินการโครงการส งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยชุมชน โดยจัดตั้งศูนย เรียนรูการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนประจํายานคลอง เพื่อใหครอบคลุมกลุมเขต
ของกรุงเทพมหานคร 6 ยานคลอง ไดแก 1) ยานคลองบางซื่อ 
เขตพญาไท 2) ยานคลองพระโขนง เขตคลองเตย 3) ยาน
คลองสอง เขตสายไหม 4) ยานคลองแสนแสบ เขตบางกะป  
5) ยานคลองบางพรหม เขตวัฒนา 6) ยานคลองบางจาก เขต
บางแค  
ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 
    1. มีศูนยเรียนรูการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนประจํายาน
คลองครอบคลุมกลุมเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
    2. ชุมชนมีการคัดแยกขยะกลับมาใชประโยชนมากข้ึน 
    3. มีผลิตภัณฑชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของแตละ
พื้นที่ 
    4. คุณภาพน้ําในคลองดีข้ึน 
    5. มีพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มข้ึน 
    6. การขยายผลสูองคกรอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    7. มีตนแบบชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3 กลุม คือ 
ชุมชนขนาดเล็ก กลาง ใหญ และกลุมสถานประกอบการ  
 
เมืองพัทยา 
- ดําเนินโครงการพัทยาคารบอนต่ํามีเปาหมายในการลด 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกลง
ใหได  15,368,325 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดตอป 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก พัทยาเมืองแหงตนไม 
พัทยาเมืองไรมลพิษ พัทยาเมืองพิชิตพลังงาน และพัทยาเมือง
ที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน 
 
เทศบาลนครเชียงราย 
- เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมใหความรู แกกลุมแกน
นําชุมชนทุกชุมชนในเร่ืองการจัดการขยะ การนําไปใชัประ
โยชน และการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะ การ
รวบรวมขยะดวยกิจกรรมดังกลาวเปนประจําเปนประจําทุก
ป ภายใตโครงการชุมชนนาอยู หนาบาน นามอง 
 
เทศบาลนครเชียงใหม 
- จัดทําโครงการรณรงคคัดแยกขยะภายในชุมชน 
 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- การจัดการขยะตนทางชุมชนตนแบบ มีสองชุมชน คือ ชุมชน
นาเวงและชุมชนดงพัฒนา 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลฯ มี 96 ชุมชน และเปนชุมชนแออัด ประชากร
แฝงมาก ทําใหการรวมกันเปนไปดวยความยากลําบาก 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 



  

ผ๔-๑๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- จัดใหมีโครงการเฝาระวังและฟนฟูแหลงน้ําในเขตเทศบาล 
โดยจัดกิจกรรมใหความรูและกิจกรรมรณรงคพัฒนาทําความ
สะอาดแหลงน้ํา สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่อยู ในแหลงชุมชนของตนเอง และจัดตั้งศูนย
อนุรักษน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมที่ดูแลรักษาแหลงน้ํา
ที่สามารถจัดใหมีโครงการอบรมใหความรูเร่ืองการจัดการขยะ
มูลฝอย ขยะอันตราย จัดใหมีกิจกรรมการคัดแยกขยะทั่วไป
และขยะอันตราย โดยใชแนวหลัก ๓Rs เนนย้ําการสราง
จิตสํานึกของประชาชน นักเรียน ใหเกิดความสํานึกในการ
บริหารจัดการขยะ จัดโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนตระหนัก
ถึงความสะอาดเพื่อใหสิ่งแวดลอมของนครปากเกร็ดเปนเมือง
นาอยู  ถนนสายหลักสะอาดสวยงาม จัดตั้งศูนยเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนสถานที่ใหการฝกอบรม จัดกิจกรรม
เก่ียวกับดานสิ่งแวดลอม 
 
เทศบาลนครระยอง 
- โครงการรณรงคและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการคัด
แยกขยะจากตนทาง 
- โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
- โครงการถนนปลอดถัง 
- โครงการธนาคารขยะชุมชน 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 

 
 
- จํานวนประชากรในเขตพื้นที่ เพิ่ม ข้ึนอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดปญหาะขยะที่เพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
- จัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่องเปนการกระตุน
ใหเกิดจิตสํานึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแหลงชุมชนแออัดและการ
จัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
     - ผูมีรายไดนอยที่อาศัยอยู ในชุมชนแออัดในพื้นที่
เทศบาลนครเกาะสมุยประมาณ 300 ครัวเรือน มีที่อยู
อาศัยเปนของตัวเอง 
     - ผูมีรายไดนอยในชุมชนแออัดมีการพัฒนาไปสูกลุม 
ชุมชนเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมมิติการพัฒนา
ทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
      - เจาหนาที่ คณะกรรมการกลุมชุมชนแออัดผูมีรายได
นอย ไดรับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     - จัดประชุม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารของแตละกลุม
ชุมชนแออัด และแตงตั้งคณะอํานวยการและคณะทํางาน
ของเจาหนาที่ 
     - ศึกษาดูงานนอกพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย สําหรับ
เจาหนาที่และคณะกรรมการกลุมชุมชนแออัดผูมีรายไดนอย 
 
เทศบาลนครยะลา 
- ไดดําเนินโครงการสรางการมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม  โดยการใหความรู  สรางจิตสํานึก  และรณรงค
ในการจัดการขยะตนทาง  ทั้งสถานศึกษา  ชุมชน  สถานที่
ราชการและประชาชนมีสวนรวม ทุกภาคสวน  ทําใหมีการ
จัดการขยะเปนการหมักสารสกัด  ทําปุยรีไซเคิล  เปนตน  
มากข้ึน โดยเนนการจัดการที่ตนทาง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๔-๑๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
๔.๒.๔ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหทุกภาคสวน 
ที่ เ ก่ียวของมีการจัดการ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ชุ ม ช น 
ที่ เ ห ม า ะ สม กั บ บ ริ บ ท 
ศักยภาพ ทรัพยากร และ
ความต องการ โดยการ 
มีสวนรวม และใหความ 
สํ า คั ญ ต อ ม ร ด ก ท า ง
วัฒนธรรม วิ ถีชีวิต และ
เอกลักษณของพื้นที่ รวมถึง
สงเสริมใหมีการคนหา และ
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
ในการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชน และต อยอดเปน 
องคความรูในระดับสากล 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) มท (อปท.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
1. โครงการนํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ประเภทยานชุมชนเกาไปสูการปฏิบัติ : แผนจัดการการ
อนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมยานชุมชนเกาทาอุเทน 
ผลผลิตโครงการ ประกอบดวย  
     ๑) แผนจัดการการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอม
ยานชุมชนเกาทาอุเทน ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ๗ 
แผนงาน ๑๖ โครงการ 
     ๒ ) แนวทางการอนุ รั กษ ย านชุ มชนเก าท า อุ เทน 
ประกอบดวย ๔ แนวทางไดแก แนวทางพัฒนาดานกายภาพ 
แนวทางการใชกลไกกฎหมาย แนวทางการใชกลไกทางการเงิน 
และแนวทางการจัดตั้งเครือขายชุมชน 
     ๓) โครงการตนแบบ ดวยกลไกการมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติจริง ๕ โครงการ ไดแก การจัดตั้งศูนยขอมูลยานชุมชน
เกาทาอุเทน การอนุรักษฟนฟูอาคารเกาและเรือนพื้นถ่ิน  การ
จัดทําเอกสารเผยแพร การสรางสื่อออนไลน และการจัดตั้ง
เครือขายชุมชนเพื่อการอนุรักษยานชุมชนเกาทาอุเทน 
      นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2559  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล “ความเปนเลิศ
ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม” ประจําป พ.ศ. 2559 
ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- กลไกสํ าคัญที่ ส งผลตอการขับเคลื่ อนการ
ดําเนินงานอนุรักษยานชุมชนเกา คือการมีสวนรวม
ของชุมชนกับหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะหนวยงาน
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอม โดยสํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ไดสง “โครงการนํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ประเภทยานชุมชนเกาไปสูการปฏิบัติ: แผนจัดการ
การอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมยานชุมชนเกาทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม” เขารวมประกวดเพื่อขอรับรางวัลดังกลาว 
ซึ่งผลการประเมิน โครงการฯ ไดรับรางวัล ประเภท “ดี” 
2. สนับสนุนใหมีภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เพื่อใหมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถ่ิน  
   - หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุม
จังหวัด ไดจัดทํากิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด อยาง
ตอเนื่อง มีการเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เตรียมการประกาศแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ ตามโครงการมรดกแหงชาติ การ
สรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม รวมทั้งมีการจัดทําขอมูลตามระบบเผยแพร
ขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ มีการจัดการ
ขอมูลและการสื่อสาร การรายงานสถานการณสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษ
สิ่ งแวดล อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท อง ถ่ินจั งหวั ด  
อยางตอเนื่อง 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการดังนี้ 
    1. ประชาสัมพันธสรางการรับรูประชาชนในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร โดยใชสื่อประชาสัมพันธเชนโทรทัศน วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ เชนหนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ คูมือการลดและ
คัดแยกมูลฝอยโปสเตอรฯลฯ 
    2. การรณรงคประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 
ที่หลากหลายในภาพรวมเชน  
     -การรณรงคกิจกรรมกรุงเทพฯเมืองสีเขียว  
    - การรณรงคการลดการใชถุงพลาสติกในหางสรรพสินคา  
    - สํานักงานเขตรณรงคในระดับพื้นที่ใหประชาชนคัดแยก
ขยะและนํากลับมาใชประโยชน 
    3. ถอดบทเรียนการจัดการขยะในชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการฯ เผยแพรผลงานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ผานสื่อสารมวลชนเพื่อใหเขาถึง
ประชาชนทุกกลุม  
    4. พัฒนาตนแบบชุมชนจัดการขยะที่ดี (Best  Practice) 
ตามโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based 
Solid Waste Management : CBM ) โดยสงเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีเปาหมายจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ชุมชน
น าอยู  ด วยการร วมกันลดปริมาณขยะและปรับปรุ ง
สภาพแวดลอมชุมชนของตนเองใหสะอาดสวยงาม นาอยู 
พรอมเผยแพรใหสาธารณะชนทราบและนําไปปรับใช 
    5. พัฒนาตนแบบการจัดการทรัพยากรในระดับพื้นที่แขวง  
ตามโครงการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรใน
เขตจตุจักร รวมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และสถาบัน

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริม
การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรรวมกับทุกภาค
สวนดวยการจัดทําระบบการจัดการขยะตั้งแตตนทาง เพื่อ
มุงหวังใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะ 
    6. การจัดการขยะและน้ําเสียชุมชนดวยชุมชนในระดับยาน 
โดยกําหนดเปาหมายเปนยานคลอง 6 ยานคลอง เนื่องจาก
เก่ียวของกับการแกไขปญหาน้ําเสีย  โดยศึกษาและพัฒนา
ตนแบบการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชนริมคลองใหมีการ
รวมกันจัดการขยะและน้ําเสียเพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน
และลดปญหาน้ําเสียในคูคลอง เพื่อเปนตนแบบการจัดการขยะ
และน้ําเสียในยานคลอง        
    7. พัฒนาสํานักงานเขต 50 เขตเปนตัวอยางที่ดีในการคัด
แยกขยะไปใชประโยชน เปนศูนยเรียนรูการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม โดยตั้งถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท และรวบรวม
ขยะที่แยกไดไปใชประโยชนใหมากที่สุด เชนรีไซเคิลแยกขาย 
เศษอาหาร ก่ิงไมใบไม ทําปุยหมัก น้ําชีวภาพ นําปุยที่ไดไป
ปลูกผักปลอดสารพิษ ก่ิงไมที่ไดจากการตัดแตงก่ิงไมคัดแยกไป
บดยอยทําปุยไวใชหรือสงโรงงานหมักปุยออนนุช และหนอง
แขม ขยะอันตรายรวบรวมสงกําจัดที่สถานีขนถายมูลฝอย และ
ขยะเหลือใชจะนําไปเปนสิ่งประดิษฐ เปดใหประชาชน 
นักเรียน นักศึกษาเขามาเรียนรู  
   8. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยอบรมใหความรู
เปนอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม ใหแกผูนําชุมชน ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร และ
ประชาชนทั่ วไป เพื่อใหนํ าความรูการจัดการขยะและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอมไปปรับใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรตอไป รวม 
1,070 คน ในป 2556-2557  
    9. จัดทําคูมือการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมชุมชนพรอม 
วีดีทัศนแสดงกระบวนการทํางานที่ผูนําชุมชน ครู และ
ประชาชนทั่วไปนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ของ
ตนเองได แจกจายไปยัง 50 เขตเพื่อแจกจายผูแทนชุมชนทั้ง 
2,000 ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการหนวยงานและ
ประชาชนทั่วไปนําไปปรับใช  
    10. สํานักงานเขตไดนัดวัน เวลาทิ้ง นัดวันเวลาเก็บขยะ
แยกประเภท เชน ขยะอันตราย ก่ิงไม ขยะชิ้นใหญ ขยะรี
ไซเคิล และนําไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดและที่ศูนยกําจัด
มูลฝอย หรือกําจัดดวยวิธีเฉพาะไดมากข้ึน 
 
เมืองพัทยา 
- สงเสริมและสนับสนุนชุมชนบานเนินทางรถไฟเปนชุมชน
หนึ่งในชุมชนเมืองพัทยา เปนชุมชนตัวอยางดานการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดลอมดีเดนระดับประเทศ โดยไดรับ
รางวัลดานการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ อยางตอเนื่อง และลาสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผานมา ชุมชนบานเนินทางรถไฟก็ไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ในกิจกรรมการจัดการขยะชุมชนจากตนทาง จาก
องคการกองทุนสัตวปาโลก (WWF) รวมกับ โรงแรมฮิลตัน  
ทําใหชุมชนบานเนินทางรถไฟเปนแหลงศึกษาดูงานดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เทศบาลนครเชียงใหม 
- การพัฒนาคลองแมขา  โดยความรวมมือระหวางเทศบาล
นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม อบจ. เทศบาลในสวนที่
เก่ียวของกองบิน และอ่ืน ๆ โดยวางแผนการดําเนินการเปน
ระยะ สั้น กลาง ยาว 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
ถนนผาคราม ผางามประจําถ่ิน 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ดไดรวมมือกับหมูบานพบสุขในการ
จัดทําโครงการศูนยรีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขเพื่อลดขยะจาก
ตนทางผานชุมชนตนแบบ  โดยเทศบาลใหการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ และบุคลากร  ในการใหความรู สวนบริหาร
จัดการดําเนินการโดยชุมชน ในรูปแบบคณะทํางาน การ
ดําเนินการของศูนยฯ เปนการสรางความมีสวนรวมจาก
ประชาชนในชุมชนในการลดมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก 
      ๑. จัดอบรมสัมมนาทําความเขาใจกับประชาชนใน
ชุมชนใหทราบถึงการทํางานและขอบเขตการบริหารจัดการ 
      ๒. การจัดการโดยการสรางวิธีการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน(ตนทาง) โดยจัดหาถังขยะใหประจําทุกบานๆ ละ 
๒ ใบ พรอมคูมือวิธีการแยกขยะ  
     ๓. กําหนดเวลาในการจัดเก็บ ๑-๒ คร้ัง/สัปดาห 
ชวงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. 

 
 
- งบประมาณจํากัด 
- ปญหาการบุกรุกของชุมชน 
- การมีสวนรวม 
 
 
 

- 
 
 
- การใหความรวมมือในการคัดแยกขยะมีเพียงรอยละ ๓๐ 
ของคนในชุมชน ซึ่งเปนผูไดรับการฝกอบรม 
- ศูนยฯ ขาดงบประมาณในการจัดอบรมวิธีการแยกขยะ
สําหรับคนในชุมชน ในชวง ๑-๒ ปแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- ศูนยฯ วางแผนจะจัดการอบรมวิธีการคัดแยก
ขยะใหกับคนในชุมชนโดยแบงเปนกลุมเปาหมาย 
ไดแก กลุมแมบาน กลุมเยาวชน และกลุมบุคคล
ทั่วไปในชุมชน 
- การบริหารจัดการศูนยฯ ดํา เนินการโดย
คณะทํางาน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลนครปากเกร็ด 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     ซึ่งจากการดําเนินการโครงการดังกลาว สงผลให
เทศบาลสามารถพัฒนาหมูบานพบสุขเปนชุมชนตนแบบ
และศูนยการเรียนรูการจัดการขยะจากตนทาง การคัดแยก
ขยะ และแปรรูปขยะ โดยในแตละปมีผูขอเขาศึกษาดูงาน
จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คร้ัง/ป 
 
เทศบาลนครระยอง 
-มี “กลุมอนุรักษแมน้ําระยองและปาชายเลน” เพื่อรวมดําเนิน
ดานการอนุรักษแมน้ําระยองและปาชายเลน  
-มี “อาสาสมัคร 3R คัดแยกขยะ ลดภาวะโลกรอน” เพื่อรวม
ดําเนินงานดานการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 
- มี “ทีมนักสืบสายน้ํา” เพื่อรวมดําเนินงานในเร่ืองของการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทางชีวภาพ (โดยใชสัตวหนาดินเปนตัวชี้วัด
คุณภาพน้ํา) 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๔.๒.๕ จัดทําแผนปฏิบัติ
การการจัดการสิ่งแวดลอม
ภูมิทัศน โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน รวมทั้ ง
ส ง เส ริ มและสนั บสนุ น 
ใหมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดั งกลาว 
เชน จัดทําแผนแมบทและ
ผังเฉพาะภูมิทัศนในพื้นที่
รับผิดชอบของหนวยงาน 
ที่ เก่ียวของ การพิจารณา 

กระทรวงมหาดไทย  
เทศบาลเชียงราย 
- เทศบาลนครเชียงราย ไดรวมกับองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศเยอรมัน (German International Cooperation-
GIZ) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเปน 
การแปลงนโยบายระดับชาติสูการปฏิบัติระดับทองถ่ิน 
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

ผ๔-๑๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

นํ า ม า ต ร ก า ร ด า น
เศรษฐศาสตร สังคม และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช เ ป น
เคร่ืองมื อในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน และ
การเสริมสรางศักยภาพ 
และองค ค ว า ม รู ใ ห แ ก 
ทุกภาคส วนที่ เ ก่ี ยวของ 
เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) มท (อปท.) 

โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆที่เก่ียวของ 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัด 
สุราษฎรธานี ๒๕๕๙ ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน
เกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี 2559 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

ระยะปานกลาง 
๔.๒ .๖  ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาเมืองอยางยั่ งยืน 
โดยสงเสริมการเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในเมืองที่ประชาชน
สามารถใชพักผอนหยอน
ใจไดการพัฒนารูปแบบ
ข อ ง เ มื อ ง ที่ เ อ้ื อ ต อ 
การพัฒนา และมีระบบ
ขนสงมวลชน และการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) มท (อปท.) คค 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.สุพรรณบุรี 
ป 2555 
1. กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2555 เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวจํานวน 10 ไร 
2. โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสังข – สักสยามมินทร 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 
11 ไร 
3. โครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 
พรรษามหาราชินีฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ 340 ไร และปลูก
สองขางถนน ระยะทาง 14 กิโลเมตร 
ป 2557 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โครงการวันรักตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2557 เพิ่มพื้นที่สี
เขียว จํานวน 2 ไร 
ป 2558 
กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เ ขี ย ว  ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มพื้นที่สีเขียวจํานวน 
15 ไร 
ป 2559 
1.โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว รวมรักษปา รักษเมือง
โบราณอูทอง ปลูกตนไมขนาดใหญและมีคา จํานวน 7 ชนิด 
100 ตน 
2. กิจกรรม “สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมใจปลูกตนไมมงคลประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 
ป 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชนิีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหา 2559” ปลูกตนไมจํานวน 
500 ตน เพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ไร  
3. โครงการประชารวมใจปลูกตนไม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ปลูก
ตนไมความสูงมากวา 2 เมตร จํานวน 300 ตน เพิ่มพื้นที่สี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เขียว 10 ไร 
กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพัทยา 
- ดําเนินการจัดทําโครงการรักน้ํารักปารักษาแผนดินเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินี ในปงบประมาณ 2559  ดําเนินการปลูกตนไม 
1,399 ตน ณ บริเวณสวนสาธารณะ เขาทัพยา 
 
เทศบาลนครขอนแกน 
1.ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรักษาพื้นที่เดิมใหยั่งยืน  
2. มีระบบขนสงมวลชน LRT กําลังดําเนินการออกแบบจะแลว
เสร็จประมาณ เม.ย 60 และกอสรางป 60-63  
3.ปรัปปรุงระบบขนสงโดยเอกชนสนับสนุน SMART BUS 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และบขส3-ในเมือง ปรับปรุงปาย
รถเมล 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
-  การดูแลสวนธารณะโดยทําการจางเหมาเอกชนดําเนินการ 
-  การนํากลาตนไมมาแจกตามวันสําคัญในโอกาสตางๆเพื่อ
นําไปปลูก ใหเกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกตนไม 2 ขาง
ทางถนนเพื่อเกิดภูมิทัศนที่สวยงาม 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- เทศบาลนครปากเกร็ดไดดําเนินการปรับปรุงสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร นนทบุรี และดูแลรักษาอยางตอเนื่อง  

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๔-๑๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เพื่อเปนพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลใหประชาชนไดพักผอน 
เปนสถานที่ออกกําลังกาย และจัดงานตาง ๆ  
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีกิจกรรม/โครงการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนและโครงการ 
ปลูกปากลางเมืองฯ (สําหรับปาบก) 
 
เทศบาลนครสงขลา 
- มีการจัดกิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในวันสําคัญ เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ มีการปลูกตนไม ตัดตกแตงตนไมให
รมร่ืนสวยงามตามสวนสาธารณะตางๆ กระทําอยางตอเนื่อง
ทุกป 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๔ . ๒ . ๗  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหชุมชนเมือง
เขามามีสวนรวมในการ
จั ด ก า ร ป า ไ ม ใ น เ มื อ ง 
(Urban forestry) รวมทั้ง
ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร นํ า
มาตรการจูงใจมาใช เพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษและ
การปลูกตนไมที่เหมาะสม
กับสิ่งแวดลอมในเขตเมือง 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ.)  มท (อปท.) 
อพช. 

กระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลนครสกลนคร 
-  ปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ 
-  โครงการอนุรักษ  พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระมหากษัตริย
ไทย ราชกาลที่9 ในโครงการพระราชดําริ โดยให โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนเขารวมโครงการ และขยายผล
ปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การปลูกตนไมลดโลกรอนตามเทศบาลและในสําคัญ 
ที่เหมาะสม 
 
เทศบาลนครระยอง 
- สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการปาในเมือง  
อาทิ  ปาชายเลน  ก็จะมีการสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๔-๑๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อนุรักษน้ําระยองและปาชายเลน เพื่อรวมกันอนุรักษปาชาย
เลน , ปาบก  มีการจัดทําโครงการปลูกปากลางเมือง โดยการมี
สวนรวมของชุมชนในการปลูกและดูและรักษา 
 
ภาคเอกชน  
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
- การขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนของการเคหะ
แหงชาติตามแผนแมบทการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนของการ
เคหะแหงชาติพ.ศ.2558-2562 
- สิ่งแวดลอมชุมชนนํารองไดรับการพัฒนาอยางมีสวนรวม
ชุมชนละ 2 กิจกรรม 
- ผูนําชุมชน ภาคีทองถ่ิน ผูปฏิบัติงานการเคหะฯ ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพไมนอยกวา 100 คน 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 

4.2.8 คุ มครองพื ้นที ่สี
เขียวรอบเมือง (Green 
Belt) และพื ้น ที่
เ กษต รกร รมรอบชา น
เมือง เพื่อเปนพื้นที่แนว
ก ัน ช น ร อ บ เ ม ือ ง แ ล ะ
ป อ ง ก ัน ก า ร ข ย า ย ต ัว
ของ เมือ งอยา ง ไ มเ ป น
ระบบ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (สผ.) มท (ยผ./อปท.) 
 

กระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลนครสกลนคร 
-  บังคับการใชผังเมืองรอบใหเปนไปตามประกาศ 
-  ดําเนินการโดยเทศบาลนครสกลนครทําการจางเหมา
เอกชนดูแลสวนสาธารณะเกาะกลางถนนภายในเขต
เทศบาลนครสกลนครทุกๆป 

 
 
- 

 
 
- 
 



  

ผ๔-๑๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
4.2.9 ส ง เสริมให ส วน
ราชการเปนตนแบบอาคาร
เขียว (Green Building) 
และการมี พื้ นที่ สี เ ขี ยว
ภาย ในอาคา ร  รวม ถึ ง 
การควบคุมการกอสราง 
ที่รักษาสภาพแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (คพ.) ทุกกระทรวง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
อยูระหวางการประสานงานกับ UNEP ในการปรับปรุงเกณฑ
การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ ทั้งกรณีอาคารเดิมและอาคาร
ที่จะสรางใหม 
 
กระทรวงคมนาคม  
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ดําเนินการรางขอบเขตงานเพื่อจางที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
เรียบรอยแลว 
-อยูระหวางการหาพื้นที่กอสรางอาคารตนแบบ 
 
กระทรวงพาณิชย 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
- ในปงบประมาณ 2559ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําแลว โดยไดเนน
ย้ําประชาสัมพันธและแจงเวียนใหบุคลากรกรมฯ มีจิตสํานึก
สาธารณะในการชวยประหยัดพลังงาน เชน ใหถอดปลั๊ก
เคร่ืองใชไฟฟาหรือปดสวิตซปลั๊กสายพวงทุกคร้ังเมื่อไมใชงาน 
เปดเคร่ืองปรับอากาศระหวางเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 
13.30 – 16.00 น. การตรวจเช็คเคร่ืองยนตใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานเปนประจํา พนักงานขับรถยนตศึกษาเสนทางกอน
ออกเดินทาง รณรงคใหเดินทางเสนทางเดียวกันไปดวยกัน 
(Car pool) ใชน้ําเทาที่จําเปนและปดน้ําใหสนิทเมื่อเลิกใชทุก

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คร้ัง และตรวจสอบความชํารุดของกอกน้ําและทอน้ําอยาง
สม่ําเสมอ เปนตน 
 
กระทรวงมหาดไทย 
การประปานครหลวง 
1. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานพรอมที่จอดรถ (อาคาร 
100 ป การประปาไทย) พรอมงานที่ เก่ียวของ บริเวณ
สํานักงานใหญการประปานครหลวง 
ผลการดําเนินงาน 
     กปน. อยูในระหวางการจัดทํา Term of Reference 
(TOR) สําหรับงานกอสรางอาคาร 100 ป โดยกําหนดใหงาน
ออกแบบอาคารไดมาตรฐานตาม กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ซ่ึง
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน พรอมทั้งมีการพิจารณาใหใชแนวทางของอาคารเขียว
ตามเกณฑ  หลั กเกณฑการประเมินอาคารเขี ยวของ
สหรัฐอเมริกา (Leadership in Energy and Environmental 
Design: LEED และ เกณฑการประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (Thai's Rating of Energy and 
Environmental Sustainability: TREES )  ในการออกแบบ 
และในอาคารกําหนดใหใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
คาดวาสามารถจัดทํา TOR แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 
2560 
2. โครงการกอสรางสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT 
Learning Center) 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ผลการดําเนินงาน 
     กปน. อยูในระหวางดําเนินการจัดหาที่ปรึกษา โดยกําหนด
ออกแบบและควบคุมงานใหโครงการฯ ผานเกณฑการประเมิน
ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (Thai's Rating  
of Energy and Environmental Sustainability: TREES)  
ในระดับ PLATINUM คาดวาจะสามารถกอสรางแลวเสร็จ 
ในป 2563 
3. โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
     กปน. อยูในระหวางการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการ
กอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
กําหนดดําเนินการออกแบบและควบคุมงานใหโครงการฯ ผาน
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 
(Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability: 
TREES ) 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศน และปรับทัศนียภาพรอบตัว
อาคารใหเปนพื้นที่สีเขียวแลว 
 
กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการพัฒนาศูนยวัฒนธรรมแหง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 



  

ผ๔-๑๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประเทศไทยใหเปนพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
อันประกอบดวย การกอสรางอาคารหอศิลปรวมสมัยพรอมที่
จอดรถ และอาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรมพรอมที่จอดรถ 
ณ บริเวณถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. การออกแบบโครงการฯ  
    การออกแบบโครงการฯ ทั้งอาคารหอศิลปรวมสมัยพรอมที่
จอดรถ และอาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรมพรอมที่จอดรถ
นั้น   
- กระทรวงวัฒนธรรมไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
คาใชจายในการออกแบบโครงการและดําเนินการออกแบบ
โครงการในระยะที่ 1 เรียบรอยแลว ในปงบประมาณ 2552 
(ดําเนินการออกแบบโครงการฯ แลวเสร็จกอนการประกาศใช
กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบเพื่ออนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2552)  
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ไดรับการ
ยกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ไดรับ
การยกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  
ในการกอสรางอาคารสูงเกิน 9 เมตร และมีพื้นที่รวมกัน 
ทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 
- กําหนดระยะเวลาการดําเนินการกอสราง พ.ศ.2554 - 
2556  
2. การดําเนินการกอสราง 
2.1 โครงการกอสรางอาคารหอศิลปรวมสมัยพรอมที่จอดรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไดเร่ิมดําเนินการกอสรางตั้งแต กุมภาพันธ 2555 และผูรับ
จางทิ้งงานเมื่อ กันยายน 2558 ปจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม 
ไดดําเนินการจัดหา ผูรับจางรายใหม ซึ่งจะเร่ิมดําเนินการใน
เดือนกุมภาพันธ 2560 
2.2 โครงการกอสรางอาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรม
พรอมที่จอดรถ ดําเนินการกอสรางโดย บริษัท เสรีการโยธา 
จํากัด และควบคุมงานกอสรางโดย บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ 
เทคโนโลยี จํากัด เร่ิมกอสรางเมื่อ ธันวาคม 2555 – 
พฤศจิกายน 2559  

ทั้งนี้การดําเนินการในการควบคุมการกอสรางทั้ ง 
ความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอมการกอสร าง  
ทางบริษัทผูรับจางและบริษัทผูควบคุมงานจางเปนผูกํากับ
ดูแลรวมกัน  

 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย 
กรมอนามัย ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม
ภายใต “โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการ
สุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม GREEN & 
CLEAN Hospital” โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจะตองเปนโรงพยาบาลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ไมสงผลกระทบตอชุมชน  ดําเนินงานตามกลยุทธ CLEAN 
และกิจกรรม GREEN ไดแก 
   G:Garbage คือ การจัดการมูลฝอยทุกประเภท 
   R:Restroom คือ การพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และปลอดภัย (HAS) 
   E:Energy คือ การจัดการดานพลังงาน 
   E:Environment คือ การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
   N:Nutrition  คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการ
จัดการน้ําบริโภคในโรงงพยาบาล 
   โดยในปงบประมาณ 2559 มีโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินงาน GREEN ไดครบทุก
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 39.5  และสามารถเปนตนแบบการ
ดําเนินงานไดรอยละ 13.73 

 
 

 
 

๔.๒.๑๐ เรงแกไขปญหา
ค ว า ม ค า บ เ ก่ี ย ว แ ล ะ 
ข อ ขั ด แ ย ง ท า ง ด า น
กฎหมายที่เก่ียวของกับผัง
เมื อง เช น  การควบคุม 
การกอสรางอาคาร และ 
การควบคุมการจัดสรร
ที่ ดิ น  เ ป น ต น  ร ว มทั้ ง
พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง มื อ 
ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร
ดํา เนินการทางผัง เมือง
อ่ืนๆ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
มท (ยผ.) 

- ไมมีการรายงานขอมูล - - - 

๔.๒.๑๑ สนับสนุนการใช
จั ก ร ยาน เป น น โยบ า ย

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
 

 
 



  

ผ๔-๑๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สาธารณะระดับชาติ และ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อการรองรับ เชน ใหมี
ทางจักรยานสําหรับถนน
ในชุมชน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
คค  มท (อปท.) 

- สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร (สนข.) 
ร วมกับ ทล. ทช. และ กทพ. พิจารณาปรับปรุงคู มือ
มาตรฐานการออกแบบและกอสราง ทางจักรยานสําหรับ
ประเทศไทยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เพื่อให
เปนมาตรฐานการออกแบบและการกอสรางทางจักรยาน
สําหรับประเทศไทย โดยจําแนกการดําเนินงานกอสรางทาง
จักรยานออกเปน ๓ รูปแบบหลัก ประกอบดวย (1) ขอกํา
หนดรูปแบบสัญลักษณมาตรฐานรวมสําหรับการกอสรา
งทางจักรยาน (2) รูปแบบการกอสรางทางจักรยานในทาง
หลวงแผนดิน และ (3) รูปแบบการกอสรางทางจักรยาน
ในทางหลวงชนบทและทางหลวงทองถ่ิน เพื่อใหมีความ
เหมาะสมและปลอดภัย สอดคลองกับระดับความเร็วในการ
ใช ทางจักรยานที่มีความแตกตางกันในการสัญจรกับการ
ออกแบบกอสรางทางจักรยาน และใหมีรูปแบบ แนวทาง   
กอสรางตามมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
- คค. ไดดําเนินการพัฒนาเสนทางจักรยานภายใตความ
รับผิดชอบ โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ คิดเปน
ระยะทาง 592.435 กม. อยูระหวางดําเนินการ 145.3
กม. และ แผนงานในอนาคต 377.05 กม. 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการจราจรและขนสง ไดจัดทํา
รางแผนการพัฒนาการใชจักรยานในกรุงเทพมหานคร
รวมกับหนวยงานที่ เ ก่ียวของตลอดจนประชาชนผู ใช

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดทําเสนทางจักรยานมีจํานวน
มาก ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาและการปรับความเขาใจการ
ใชพื้นที่สาธารณะรวมกันทําใหทางจักรยานที่ดําเนินการไป

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๔-๑๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จักรยานและผูมีสวนได สวนเสียที่เก่ียวของ 
 
เมืองพัทยา 
- เมืองพัทยารวมกับสํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) กลุมอนุรักษอาวนาเกลือ จัดทํา
เสนทางจักรยานบริเวณปาชายเลนคลองนกยาง นาเกลือ 
 
เทศบาลเชียงราย 
- เทศบาลนครเชียงราย เขารวมโครงการเมืองปนได  
เมืองปนดี ของชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย 
ซึ่งสนับสนุนโดย สสส. โครงการดังกลาวสงเสริมการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน รวมถึงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสําหรับการใชจักรยานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
เทศบาลนครเชียงใหม 
- ส ง เส ริมใหมี การใชจั กรยานในการทองเที่ ยวและ
ชีวิตประจําวัน มีทางจักรยานบริเวณคูเมือง 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- มีการสรางเลนจักรยานในถนนสาธารณะเพื่อใชในการสัญจร 
 
เทศบาลนครนนทบุรี 
- โครงการลดภาวะโลกรอน ประจําป 2557-2559 
งบประมาณ 300,000 บาทตอป 
 

แลวนั้นไมสามารถตอบสนองการใชงานไดอยางเต็มที่ 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- สภาพพื้นที่ ถนนสาธารณในเขตเทศบาลไมเอ้ืออํานวยใน
การจัดกิจกรรม 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 



  

ผ๔-๑๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เทศบาลนครระยอง 

- ริเร่ิมนโยบายการใชจักรยานในชุมชน มีการจัดทําโครงการ 
สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย จัดข้ึนเมื่อ วันที่ 22 
ธันวาคม 2556  โดยลักษณะการจัดกิจกรรมแขงขันแรลร่ี  
จักรยาน เพื่อรณรงคใหประชาชนหันมาใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวันเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกรอน โดยมี
เปาหมาย จํานวน 200 คน 
- มีการทําเสนทางจักรยานในสวนสาธารณะโขดปอ 
 
เทศบาลนครสงขลา 
มีการกอสรางทางเฉพาะจักรยานตามถนนสายตางๆ ที่มี
ความกวางเพียงพอทั่วทั้งเขตเทศบาล เมื่อปงบประมาณ 
2555 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

แผนงานที่ 4.3  การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ระยะเรงดวน 
๔.๓.๑ เรงจัดทําทะเบียน
แหลงมรดกทางธรรมชาติ
และโบราณสถานของชาติ 
เพื่ อเป นการเสริมสร าง
ศักยภาพแหลงมรดกไทย 
ใหไดมาตรฐาน 
หนวยงานรับผิดชอบ : วธ 
(ศก.) ทส (สผ.) มท (อปท.) 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร 
- ขณะนี้ ได ทํ าการตรวจสอบสภาพทั้ งประ เทศแล ว  
โดยตรวจสอบกับราชกิจจานุเบกษาเพื่อความถูกตองของขอมูล 
อยูในข้ันตอนจัดสงขอมูลใหหนวยงานภูมิภาค (สํานักศิลปากร
ที่ ๑ – ๑๕) รับทราบเปนขอมูลในการกําหนดแผนการทํางาน 
และตรวจสอบสภาพในปจจุบันและไดจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อการดําเนินงานสวนนี้ดวยแลว (เพิ่มเติมจากงบประมาณ
การสํารวจข้ึนทะเบียนประจําป) 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- จํานวนโบราณสถานที่ประกาศข้ึนทะเบียน ในระยะสิ้นสุด
แผน ปงบประมาณ 255๙ จําแนกตามรายภาค ไดดังนี้ 
- ภาคเหนือ 279 แหง 
- ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 479 แหง 
- ภาคกลาง 640 แหง 
- ภาคใต 250 แหง 
- ภาคตะวันตก 107 แหง 
- ภาคตะวันออก 137 แหง 
รวมทั้งประเทศ 2,083 แหง 
(สาเหตุที่จํานวนนอยลงจากป พ.ศ. 2553 เนื่องจากมิไดนับ
จํานวนการประกาศข้ึนทะเบียนซํ้า) 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- สผ. ไดจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศยานชุมชนเกาทุก
ภาคของประเทศ  โดยมีรายละเอียด ตามระบบฐานขอมูลยาน
ชุมชนเกา  http://www.onep.go.th/ocd/ 
      - ภาคเหนือมี 17 จังหวัด 153 ชุมชน 
      - ภาคใตมี 14 จังหวัด 128 ชุมชน 
      - ตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด 138 ชุมชน 
      - กลาง 12 จังหวัด 147 ชุมชน 
      - ตะวันออก 7 จังหวัด 48 ชุมชน 
        รวม 70 จังหวัด 614 ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทสจ.พังงา 
- ประกาศคณะกรรมการฯ เร่ือง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเกา
ตะก่ัวปา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีเนื้อที่รวม 
0.33 ตารางกิโลเมตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองเกาตะก่ัวปา 3 คร้ัง ดังนี้ 
   1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดั
พังงา จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกาตะก่ัวปาใหกับคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม
ศาลากลางจังหวัดพังงา 
   2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
พังงา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2558  
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา เพื่อหารือแนวทาง มาตรการ แผน
แมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา 
แผนปฏิบัติการ และระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อดําเนินการ
อนุรักษ และพัฒนาในพื้นที่เมืองเกา  
   3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
พังงา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2559  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา เพื่อหารือแนวทางการจัดทําแผนแมบท
และผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาตะก่ัว

 
 
 
- 

 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปา จังหวัดพังงา 
ป 2559 
- เทศบาลเมืองตะก่ัวปา ดําเนินการโครงการจางที่ปรึกษา
เพื่อสํารวจและออกแบบแผนแมบท (Master Plan) และผัง
แมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาตะก่ัวปา ผูรับ
จาง โดยสถาบันอาศรมศิลป ไดดําเนินการสงรายงาน
การศึกษาข้ันตน  ( Inception Report  ) ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากเทศบาลเมืองตะก่ัวปาแลว และอยูระหวาง
ดําเนินการเนื้องานตามสัญญาจาง  (ขอมูลจาก หนังสือ
สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา ที่ พง 52105/223 ลง
วันที่ 25 มกราคม 2560 

๔.๓.๒ สนับสนุนบทบาท
ขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  และภา คี ร ว ม
พัฒนา ในการบํารุงรักษา
และพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
แหล งธรรมชาติ  แหล ง
ธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม 
แ ล ะ แ ห ล ง ม ร ด ก ท า ง
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ต า ม
หลักการการอนุ รักษและ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส 
(สผ./ทธ.) วธ (ศก.) มท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- โครงการนํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภท
ยานชุมชนเกาไปสูการปฏิบัติ : แผนจัดการการอนุรักษและ
ปรับปรุงภาพแวดลอมยานชุมชนเกาทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
ผลการดําเนินงาน 
1. แผนจัดการการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมยาน
ชุมชนเกาทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
2. แนวทางการอนุรักษยานชุมชนเกาทาอุเทน 
3. โครงการตนแบบ 
-  เพื่อสรางความพรอมของทองถ่ินในการกําหนดทิศทาง
บริหารจัดการยานชุมชนเกาทาอุเทน ภายใตบริบทการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา โดยมุงหวังใหมีการผลักดัน

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(อปท.) ทางดานงบประมาณและดําเนินผลักดันแผนจัดการฯไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง 
ในป 2560 สผ. สนับสนุนงบประมาณใหหนวยอนุ รักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครพนม 
จัดทําโครงการระบบฐานขอมูลอาคารและเรือนพื้นถ่ินอันควร
อนุรักษยานชุมชนเกาทาอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยจัดทํา
ฐานขอมูลคุณลักษณะเดนและสถาปตยกรรม ทะเบียนประวัติ
อาคารเกา ปายสัญลักษณหนาอาคาร เรือนพื้นถ่ินที่ไดรับ
ประกาศเชิดชูเกียรติ จํานวน 36 หลัง ในยานชุมชนเกาทาอุ
เทน จังหวัดนครพนม เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมเผยแพร
องคความรูในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภท
ยานชุมชนเกาทาอุเทน สําหรับประชาชน เยาวชน และผูสนใจ
ในทุกระดับ กระตุนใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
พื้นที่ มีผลตอกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการอ่ืนๆ 
ตอไปในอนาคต 
- จัดทําแนวเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่แหลงมรดกที่
มี คุณคาความโดดเดนในระดับสากล (พื้นที่กลุมปาแกง
กระจาน) สูสังคมคารบอนต่ํา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ
แหลงเพื่ อการทองเที่ยวอยางยั่ งยืน เสริมสรางความรู  
ความเขาใจ และความเขมแข็งในการตั้งรับและปรับตัวกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เพื่อรักษา
คุณคาความโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding Universal 
Value) ของแหลงฯ ใหคงอยู เสริมสรางศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวในเชิงรุกเพื่อสนองตอความตองการที่ เปดกวาง  
โดยไมสงผลกระทบใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและเปนการรักษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยไดจัดทํา
แนวเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่กลุมปาฯ ๕ เสนทาง 
ไดแก ๑) เสนทางแมน้ําภาชี-ไทยประจัน ๒) เสนทางแกง
กระจาน ๓) เสนทางปาละอู ๔) เสนทางกุยบุรี  และ ๕) 
เสนทางสําโหรง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถ่ิน ในรูปแบบคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติกุย
บุรี  เห็นชอบรางเอกสารเสนทางทองเที่ยวดังกลาว และได
รวมกันข่ีจักรยาน ระยะทางประมาณ  ๗ กิโลเมตร เพื่อใหเกิด
การเรียนรูผานเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษและนําไปสูวิถีชีวิต
ชุมชนสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
 
กรมทรัพยากรธรณี 
- การอนุ รักษและจัดการทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนา 
อยางยั่งยืน ในสวนของการผลักดันใหทองถ่ินมีการจัดตั้ง
อุทยานธรณีในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ รวมถึงรับ 
การประเมินเพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลก และการสนับสนุน
ขอมูลวิชาการ ไดรับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในแผนงาน
ยุทธศาสตรดานการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ 
ตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนโครงการพัฒนา 
แหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยา โดยผลการดําเนินงานในชวง
ระยะเวลาตามแผนงานดั งกล าว กรมทรัพยากรธรณ ี
มีการดําเนินการโดยสรุปดังนี้ 
- จัดตั้งคณะทํางานจัดตั้งอุทยานธรณี จํานวน ๔ พื้นที่ ไดแก 
จั งหวัดเลย สตูล ขอนแกน และจั งหวัดอุบลราชธานี  
เพื่อดําเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับทองถ่ิน/จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๔-๑๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ผลักดันใหมีการจัดตั้งอุทยานธรณี ระดับจังหวัด จํานวน ๙ 
จังหวัด ไดแก จังหวัดสตูล อุบลราชธานี ตาก เลย ขอนแกน 
เชียงใหม เชียงราย สุพรรณบุรี และจังหวัดกาฬสินธุ 
- จังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีผาชัน – 
สามพันโบก สําเร็จ 
- จังหวัดสตูลดําเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีถํ้าเล สําเร็จ 
- เตรียมการจัดตั้งอุทยานธรณีไมกลายเปนหิน จังหวัดตาก   
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ผลักดันใหอุทยานธรณี จังหวัดอุบลราชธานี มีการยกระดับ
ไปสูการเปนอุทยานธรณีระดับประเทศ 
- พื้นที่จัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดขอนแกน และจังหวัดสตูล 
มีการยกระดับเปนอุทยานธรณีระดับทองถ่ิน/ระดับจังหวัด 
- คณะรัฐมนตรี คราวการประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ โดยเห็นชอบใหเสนออุทยานธรณีสตูลเปน
สมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global 
Geoparks) และมอบหมายใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเสนออุทยานธรณี
สตูลเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยู เนสโกตอสํานัก
เลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. โครงการอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
- วัตถุประสงคหลักของการดําเนินโครงการ เพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกใหคนในทองถ่ินเกิดความรูสึกรักหวงแหน และเห็น
คุณคาความสําคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติที่มีอยู
ในทองถ่ิน เกิดการอนุรักษโบราณสถาน แหลงประวัติศาสตร 
และแหลงโบราณคดีในทองถ่ิน ใหคงไวเพื่อประโยชนทาง
การศึกษาหาความรูและพักผอนหยอนใจ ทั้งนี้เพื่อแบงเบา
ภาระในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมจากความ
รวมมือของอาสาสมัคร และประสานงานดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินกับหนวยงานราชการ 
  - การดําเนินการในปงบประมาณ 2557  
     1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร จัดอบรม
วิทยากรแกนนําตามแนวทางคูมืออาสาสมัครที่ปรับปรุงใหม 
ใหแกสํานักศิลปากรที่ 1-15 
     2. สํานักศิลปากรที่  2 สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจัดตั้ง
อาสาสมัคร (นํารอง) 
     3. สํานักศิลปากรที่ 7 นาน จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (นํารอง) 
- การดําเนินการในปงบประมาณ 2558  
ไดจัดกิจกรรมลักษณะของการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครทองถ่ิน
ในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อศ.มศ.)  
โดยคัดเลือกบุคลากรเขารวม ใหความรู และจัดกิจกรรมดูแล
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทั้งหมดในป 2558 
ไดจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักศิลปากรที่ 1-15  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
- การดําเนินการในปงบประมาณ 2559  
การจัดกิจกรรมดําเนินการจัดอบรมตามรูปแบบเดิมจาก 
ป2558 เพื่ อสร างใหการผลักดันอยางตอเนื่ อง และ 
ในป 2559 ไดจัดใหมีการรวบรวมขอมูลอาสาสมัครทองถ่ิน 
ในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ผานการจัดตั้งและ
มีอยูจริง 
- ผลการดําเนินการที่ผานมา ปจจุบันมีอาสาสมัครทองถ่ิน 
ในการดู แล รักษามรดกทางศิ ลปวัฒนธรรม  ที่ อยู ใน 
ความรับผิดชอบของสํานัก ๑ - ๑๕ มีจํานวนดังตอไปนี้ 
     สํานักศิลปากรที่ ๑ จํานวน ๑๐๖ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๒ จํานวน ๙๐ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๓ จํานวน ๑๘๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๔ จํานวน ๕๒๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๕ จํานวน ๕๐๑ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๖ จํานวน ๑๘๓ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๗ จํานวน ๑๙๒ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๘ จํานวน ๑๓๙ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๙ จํานวน ๓๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๑๐ จํานวน ๖๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๑๑ จํานวน ๑๙๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๑๒ จํานวน ๑๐๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๑๓ จํานวน ๘๗ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๑๔ จํานวน ๑๗๒ คน 
     สํานักศิลปากรที่ ๑๕ จํานวน ๔๓  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

                       รวมทั้งสิ้น ๒,๖๓๕ คน 
2.โครงการดูแลทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของ 
พระสังฆาธิการ 
การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๕  
มีพระสังฆาธิการเขารวม จํานวน ๗๐๐ รูป  
มีฆราวาสเขารวม จํานวน ๑๐ คน 
การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๖  
มีพระสังฆาธิการเขารวม จํานวน ๖๑๕ รูป 
การดําเนินการในปงบประมาณ 2557  
มีการจัดประชุมสัมมนา ถวายความรูแดพระสังฆาธิการและ
ฆราวาสผู เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง 
ในเร่ืองของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
ขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบตางๆ รวมถึงวิธีการดําเนินงาน
ดานการอนุรักษดวย ในการจัดกิจกรรมสํานักศิลปากร 
ที่ไดจัดสรรงบประมาณจะเปนผูรับผิดชอบจัดสัมมนาในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีสํานักศิลปากร 11 แหง ที่ไดรับ
งบประมาณ ไดแก สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี สํานักศิลปากร
ที่ 2 สุพรรณบุรี สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา สํานัก
ศิลปากรที่ 4 ลพบุรี สํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี สํานัก
ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม สํานัก
ศิลปากรที่ 9 ขอนแกน สํานักศิลปากรที่ 10 รอยเอ็ด สํานัก
ศิลปากรที่  11 อุบลราชธานี และสํานักศิลปากรที่  12 
นครราชสีมา 
มีพระสังฆาธิการเขารวม จํานวน ๖๐๓ รูป 

- การดําเนินการในปงบประมาณ 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดวยการดําเนินโครงการดูแลทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติของพระสังฆาธิการมีการจัดทํามาอยางตอเนื่อง  
แตภายใตปจจัยตาง ๆ ทั้งในดานบุคลากร ดานระยะเวลา 
และงบประมาณ รวมถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สงผลกระทบใหการดําเนินโครงการในปจจุบันไมสามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
ทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเปนการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการดําเนินงานโครงการดูแลทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการใหเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนในการดูแลรักษาทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรมภายใน
วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงดําเนินการสํารวจและ
ติดตามการประเมินการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ภายในวัดที่พระสงฆและฆราวาสไดผานการถวายความรู/
อบรมจากกรมศิลปากร และขอมูลอ่ืน ๆ และความคิดเห็น
ของพระสงฆและฆราวาสที่ เ ก่ี ยวของกับภารกิจของ 
กรมศิลปากร 
มีพระสังฆาธิการเขารวม จํานวน ๑๓๒ รูป  
มีฆราวาสเขารวม จํานวน ๑๗ คน 

- การดําเนินการในปงบประมาณ 2559  
เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง และสัมพันธ
กับสภาพการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงดําเนินการจัด
สัมมนาใหญ โดยเชิญกลุมเปาหมายไดแก พระสังฆาธิการ 
ฆราวาสผูเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 550 คน 

  มีพระสังฆาธิการเขารวม จํานวน ๔๕๐ รูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  มีฆราวาสเขารวม จํานวน ๑๐๐ คน 
3.โครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตาม พรบ.
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
- วัตถุประสงคหลักในการดําเนินโครงการ เพื่อขยายผลการ
สร างความรู  ความเข าใจ การถายโอนภารกิจฯของ 
กรมศิลปากร ซึ่งเปนหนวยงานราชการสวนกลางไปสู
หนวยงานราชการสวนทองถ่ินอยางเปนระบบตามแผนปฏิบัติ
การการกระจายอํานาจใหแก อปท. โดยใหสอดคลองกับ 
พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
อปท. พ.ศ.2552 เพื่อที่จะทําใหเกิดการพัฒนาและบูรณา
การรูปแบบและวิ ธี การบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรกับ อปท. สรางความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรม โดยให 
การชวยเหลือ คําปรึกษาและสงเสริมเผยแพรความรู 
ทางวิชาการโบราณคดีและการอนุรักษโบราณสถาน 

- การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๕  
  จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแกสํานักศิลปากรที่ ๑-
๑๕ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๒๐ คน 
- การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๖  
  จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแกสํานักศิลปากรที่ ๑-
๑๕ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๗๔๑ คน 
- การดําเนินการในปงบประมาณ 2557  
ไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแกสํานักศิลปากร
ยกเวน สํานักศิลปากรที่ 1๔ นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๔๐ คน 
- การดําเนินการในปงบประมาณ 2558  

• ไดจัดประชุม สัมมนาและฝกอบรมบุคคลภายนอก  
1 คร้ัง เชิญกลุมเปาหมายและผูสนใจจํานวน 100 คน  

• จัดประชุม สัมมนาและฝกอบรมบุคคลภายนอก 
โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร ๑ คร้ัง โดยเชิญกลุมเปาหมาย
และผูสนใจจํานวนจาก อปท.ทั่วประเทศจํานวน ๑๐๐ คน 
- การดําเนินการในปงบประมาณ 2559  

จัดสรรงบประมาณใหแกสํานักศิลปากรที่ 1-15 เพื่อ
สนั บสนุ นการ ให ความ รู ในการดู แลท รั พย สิ นทา ง
ศิลปวัฒนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดจัดสรร
งบประมาณใหแกสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 
เพื่อชวยดูแลโบราณสถานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน ๖๐๐ คน 
              รวมทั้งสิ้น จํานวน  ๒,๕๐๑ คน 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
ดําเนินการดังนี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑. โครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
โดยการสนับสนุนสํานักงานเขตในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  ๑. โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีถ่ิน จํานวน  ๖  แหลง 
ไดแก  ชุมชนวัดสุทธาโภชน  ตลาดหัวตะเขตลาดหลวงแพง
ตลาดเกาหนองจอก ชุมชนบานบุและชุมชนมัสยิดหลวงอันซอ
ริซซุนนะห 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ๑. ดําเนินการพัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก  
    - แหลงทองเที่ยวยานบางกอกนอย ไดแก ชุมชนบาน
ขาวเมา ชุมชนวัดจําปา 
    - ยานบางแค ไดแก สวนผักชานเมือง  
    -ยานลาดกระบัง ไดแก ตลาดหัวตะเข ตลาดคลองหลวง
แพง  
    - ยานนางเลิ้ง ไดแก ชุมชนวัดแคนางเลิ้ง  
    - ยานบางรัก-เยาวราช ไดแก ชุมชนเจริญไชย  
หอศิลปกรุงไทย  
   -ยานบางกอกใหญ ไดแก วัดหนังราชวรวิหาร 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๑. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางกอก
นอย ตลิ่งชัน  
   ๒. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางกอก
ใหญ ธนบุรี 
   ๓. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานเยาวราช 
บางรัก 
   ๔. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางแค 
บางขุนเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   ๕. โครงการอนุ รักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ยาน 
หนองจอก ลาดกระบัง 
   ๖. โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานพระนคร 
นางเลิ้ง 
   ๗. โครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวอยาง
สรางสรรคและยั่งยืน 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
-  อนุรักษหนองหาร 
-  อนุรักษดอนสวรรค 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย ไดดําเนินการแลว
ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมที่โรงแรมรอกก้ี บูติก รีสอรทเปนวิทยากรพี่
เลี้ยงทําปุยหมักชีวภาพ 
  ๒. กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม
แหงชาติรวมกับฐานทัพเรือเกาะสมุย 
  ๓. กิจกรรมโรงแรมบันยันทรีรวมปลูกตนไมใหกับโรงเรียน 
  ๔. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทะเลปา
ชายเลนในชุมชนบานพังกา 
  ๕. โครงการรวมกับหนวยงานตนน้ําสมุยจัดทําฝายน้ําลน 
ปลูกหญาแฝก 
  ๖. กิจกรรมรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมกับบริษัทหาดทิพย 
เทศบาลนครหาดใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ไดจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู (กิจกรรมโรงเรียน
คารบอนต่ํา) ใหกับนักเรียนจํานวน 180 คน โดยมีภาคีให
ความรวมมือเปนวิทยากร เปนหนวยงานภาครัฐ ไดแก 
   - เทศบาลเมืองทุงสง 
   - พลังงานจังหวัด 
   - ภาคประชาชน 
   - ประธานชุมชนปอม 6 
   - ประธานชุมชนสุภาพออนหวาน 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะปานกลาง 
๔.๓.๓ สนับสนุนบทบาท
ของประชาชน เยาวชน 
สถาน ศึกษา ในท อง ถ่ิน 
ใ น ก า ร เ ข า ถึ ง ก า ร ใ ช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิ ล ป ก ร ร ม ใ น รู ป แ บ บ 
ที่สงเสริมการเรียนรูอยาง
สรางสรรค และคํานึงถึง
การรักษาคุณคาอันดี 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
มท (อปท.) ทส (สผ./ทธ.) 
วธ ศธ อพช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
สนับสนุนใหมีภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
เพื่อใหมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถ่ิน  
   - หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
กลุมจังหวัด ไดจัดทํากิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่ งแวดล อมธรรมชาติ และ ศิ ลปกรรมระดั บจั งหวั ด  
อยางตอเนื่อง มีการเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ
และศิลปกรรม เตรียมการประกาศแหลงธรรมชาติและ 
แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ ตามโครงการมรดกแหงชาติ 
การสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม รวมทั้งมีการจัดทําขอมูลตามระบบเผยแพร
ขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ มีการจัดการ
ขอมูลและการสื่อสาร การรายงานสถานการณสิ่งแวดลอม

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ศิลปกรรมทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษ
สิ่ งแวดล อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท อง ถ่ินจั งหวั ด  
อยางตอเนื่อง 
 
กรมทรัพยากรธรณี 
- จัดทําแหลงเรียนรูโดยการอนุรักษและจัดการแหลงทรัพยากร
ธรณีโดยการมีสวนรวม จํานวน ๑๐ พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย พังงา สตูล สุพรรณบุรี กาฬสินธุ นครพนม ขอนแกน 
ตาก และจังหวัดชัยภูมิ 
- จัดทําแหลงเรียนรูกลุมพืชโบราณและซากดึกดําบรรพ และ
การจัดกิจกรรมสรางเสริมการอนุรักษ ที่พิพิธภัณฑสิรินธร 
จังหวัดกาฬสินธุ และแหลงไมกลายเปนหิน จังหวัดตาก ภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
ดําเนินการดังนี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๑. โครงการหองสมุดสีเขียวจัดตั้งหองสมุดสีเขียวเปนหองสมุด
ที่ออกแบบตามหลักการกอสราง LEED ซึ่งเปนมาตรฐานการ
รับรองอาคารสีเขียวของ U.S.Green Building Council เปน
แหงแรกในประเทศไทยและเปนหองสมุด  ที่ใหความรูแก
ประชาชนทั่วไปในการศึกษาวิธีการลดการใชพลังงานภายใน

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

บานหรืออาคารตาง ๆ สรางเสริมการเรียนรูการรักษาพลังงาน
และสรางจิตสํานึกการลดภาวะโลกรอนแกผูใชบริการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายทางการ
ท องเที่ ยวภาคประชาสั งคมกรุ ง เทพมหานคร ได แก 
ผูประกอบการ ชมรม สมาคมที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว  
ภาคประชาชน,ผูแทนกลุมทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (อาทิ 
สสปน. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (เจาของพื้นที่
เกาในยานรสท. พิพิธภัณฑการแพทย ศิ ริราช กรมการ
ทองเที่ยว ชุมชนที่ดําเนินการดานการทองเที่ยว อาทิ บางลําพู)  
   ๒. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ทองเที่ยวตนแบบ สําหรับ
เครือขายทางการทองเที่ยวในศาสนสถาน (พระภิกษุ สามเณร) 
และผูที่เก่ียวของ 
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ทองเที่ยวตนแบบ สําหรับ
เครือขายทางการทองเที่ยวภาคประชาชน ผูแทนกลุมทองเที่ยว
ในกรุงเทพมหานคร อาทิ กลุมฟนฟูการทองเที่ยวยานนางเลิ้ง 
เครือขายการทองเที่ยวยานบางรัก เยาวราช กลุมเกษตรกรยาน
บางแค ฯลฯ 
   ๔. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ทองเที่ยวตนแบบสําหรับ
หนวยงาน องคกร ชุมชน ชมรม สื่อมวลชนฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
   ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยวจากสํานักงานเขต เพื่อให เกิดความรู  
ความเขาใจและไดรับประสบการณดานการทองเที่ยวที่เปน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประโยชนกับการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - คร้ังที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานบางลําพู - ยานนางเลิ้ง  
    - คร้ังที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานแค ยานตลาดพลู  
    - คร้ังที่ ๓ เมื่อวันเสารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานบานขาวเมา ยานบานบุ 
    - คร้ังที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ แหลงทองเที่ยวเรียนรูยานลาดกระบัง – หนองจอก 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๑. แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่ไดรับการพัฒนา/สงเสริม ดังนี้ 
     - โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางกอก
นอย ตลิ่งชัน  
    - โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยว 
ยานบางกอกใหญ ธนบุรี 
    - โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยว 
ยานเยาวราช บางรัก 
      - โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานบางแค 
บางขุนเทียน 
- โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ยานหนองจอก ลาดกระบัง 
- โครงการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวยานพระนคร 
นางเลิ้ง 
- โครงการอนุ รักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อยางสรางสรรคและยั่งยืน 
 
เมืองพัทยา 
- ดําเนินการในสวนของโครงการฟนฟูธรรมชาติเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยแผนการดําเนินการศึกษา
สํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางธรรมชาต ิ
ปาชายเลนและศึกษาข้ันตอนการจัดทําเสนทางและ 
จัดทําภูมิทัศน  เพื่อจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที ่
ปาชายเลน เพื่อใหเปนแหลงสิ่งแวดลอมศึกษาของชุมชน
ตอไป 
 
เทศบาลนครเชียงใหม 
- จัดใหมีการอบรมใหความรู สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน
ใหแกเด็ก เยาวชน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
- คายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 
 
เทศบาลนครนครปฐม 
- ดําเนินการสง เสริมการเรียนรู  การพัฒนาความคิด  
การแกไขปญหาจากการเรียนรูดวยตนเอง ทําให เกิด
ความคิดริเ ร่ิมของการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักเ รียนภายในศูนยพัฒนาเด็ก โดยการจัดโครงการ 
ทัศนศึกษาดูงาน ณ องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนาม

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จันทร เปนตน 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- จั ดทํ า โ ครงกา ร เย าวชนสัมพัน ธ รั กษ สิ่ ง แวดล อม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยดําเนินการอบรม
และดูงานเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหแก เยาวชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวเปนการปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความรัก
หวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางจิตสํานึก 
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนและทองถ่ิน 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดไดจัดทําโครงการ
จัดการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยใหความรูเ ก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจัดทํา
แหลงเรียนรูใหความรูเ ก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
ดําเนินการโครงการทําใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรัก หวง
แหนในธรรมชาติ ตนไม แหลงน้ําและรักษาสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งมีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนและ
ประชาชนที่สนใจศึกษาเปนความรูพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดไดจัดทําโครงการ
พัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนและอาคารสถานที่  โดย 
จัดอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล อมภายใน โรง เ รียน 
ให เหมาะสมตอการเรียนการสอน บรรยากาศรม ร่ืน  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยและ 

 
 
 
- ขาดศูนยการเรียนรูในทองถ่ิน 
- ขาดการพัฒนาตอยอดใหโรงเรียนจากผูที่ไดรับการอบรม
หรือการจัดกิจกรรมดังกลาว 
 
 
 
 
- ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทาง 
- การจัดสรรเวลาในการดูแลแหลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางในการดูแล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
- ควรมีศูนยการเรียนรูในทองถ่ิน 
- โรงเรียนในสังกัดควรจัดกิจกรรมและบูรณาการ
การเรียนการสอน เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางเขมขน เพื่อให
นักเรียนไดจัดกิจกรรมตามความตองการ 
 
 
- โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูตามประสบการณและ
ศักยภาพของครูและบุคลากร 
- จัดบุคลากรและจัดแบงเวลาเพื่อดูแลแหลงเรียนรู
โดยใชเวลากอน-หลังเรียน และวันหยุดราชการ 
 
 
 
 
 
 
- จัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ดานมาดูแลในดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิ
ทัศนของโรงเรียน 
 
 



  

ผ๔-๑๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อใหมีความพรอมในการ
สนับสนุนใหนักเรียน เยาวชนในทองถ่ินเขามาใชประโยชน 
 
เทศบาลนครระยอง 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําไดมีการจัดทําหลักสูตรการ
เรียนรูดานการทองเที่ยว รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษา
ปที่  1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยหลักสูตรดังกลาวจะเร่ิมใชในป
การศึกษา 2557 นี้ โดยสวนหนึ่งของหลักสูตรจะมีการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในพื้นที่ปาชายเลน พระเจดียกลาง
น้ํา 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย ไดดําเนินการแลว
ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมทําน้ํายาชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ 
   ๒. โครงการศึกษาเรียนรูจาหแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
   ๓. โครงการจัดแหลงเรียนรูพัฒนางานอาชีพสู SBMLD 
   ๔. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
   ๕. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสูวิถีชีวิตพอเพียง 
   ๖. โครงการผลิตผลิตภัณฑวิถีไทย 
   ๗. กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
   ๘. โครงการเกษตรอินทรีย 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เทศบาลนครหาดใหญ 
- ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา 4-6 และระดับ
มัธยมศึกษา 1-3 และ 5 เขารวมกิจกรรมโรงเรียนคารบอน
ต่ํา จํานวน 180 คน 

 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
 

๔.๓.๔ เรงจัดทํามาตรฐาน
บงชี้ คุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติ แหลง
ธ ร ณี วิ ท ย า  แ ห ล ง
ศิ ลปกร รม  และแหล ง
มรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปน
แน วทา งกา รป รับป รุ ง
แหลงและสภาพแวดลอม
โดยรอบใหสอดคลองได
มาตรฐาน และกลมกลืน
กับสภาพทางธรรมชาติ
หรือสภาพดั้งเดิม 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
วธ (ศก.)  ทส (สผ./ทธ.) 

กระทรวงวัฒนธรรม  
กรมศิลปากร 
- การดําเนินงานที่ผานมากรมศิลปากร ไมวาจะเปนดําเนินงาน
ดานศิลปกรรม และภูมิทัศนแหลงมรดกศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม และโครงการ
พัฒนามรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย และ
กําแพงเพชร) กรมศิลปากรจะเนนดานมรดกทางกายภาพ 
และวัฒนธรรมเปนสําคัญ การพัฒนาพื้นที่โบราณสถานจะ
คํานึ ง ถึงความสัมพันธ เชื่ อมโยงกับชุมชนสง เส ริมให
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ รักษา และเห็น
คุณคาของแหลงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ 
- อยูในระหวางดําเนินโครงการ ไดแก 
   ๑. โครงการพัฒนาเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม 
   ๒. โครงการพัฒนามรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร 
(ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร) 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- ภายใตโครงการเตรียมรับมือและปองกันผลกระทบ 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ภายใตโครงการฯ ดังกลาว จะตองมากรกําจัดเก็บขอมูล

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อใหโครงการฯ มีการดําเนินการไดอยางแทจริง 



  

ผ๔-๑๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทถํ้า โดยมี
สาระสําคัญประกอบดวย มีการจัดกลุมลําดับความสําคัญ
ของแหลงธรรมชาติประเภทถํ้า การจัดทํา เกณฑการ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทถํ้า ภายใต
องคประกอบที่สําคัญ ๔ ดาน ๓๓ ปจจัยชี้วัด คูมือและแนว
ทางการอนุ รักษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุ รักษ
ประเภทถํ้า และไดมีการประเมินในพื้นที่รวม ๑๖ ถํ้า ใน
พื้นที่  ๑๕ จั งหวัด ซึ่ งจะเปน เค ร่ืองมือหนึ่ งที่ ช วยให
หนวยงานเจาของพื้นที่ เชน อุทยานแหงชาติ หรือองคการ
บริหารสวนตําบล นําไปประเมินและติดตามสถานภาพ
คุณคาสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติในพื้นที่ของตนได
อยางตอเนื่อง ซึ่งภายใตโครงการฯ ดังกลาว ไดมีพื้นที่นํา
รอง คือ ถํ้าภูผาเพชร จังหวัดสตูล เปนพื้นที่ในการนําเกณฑ
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติในการประเมินพื้นที่ ซี่งพบวา
เปนพื้นที่ที่มีคุณคาความสําคัญสูง ทั้งในดานกายภาพและ
ชีวภาพ นอกจากนี้ไดมีการจัดประชุมสัมมนาใหกับหนวยงาน
ในพื้นที่และที่เก่ียวของ รวมทั้งหนวยงานสวนกลาง เพื่อให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอโครงการฯ 
รวม ๒ คร้ัง 
- ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2558 ไดจัดทําเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมยานชุมชนเกาข้ึน เปนตัวบงชี้ที่จะทําให
ทราบแนวทางในการดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนและการ
บริหารจัดการยานชุมชนเกาได รวมทั้งไดสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนยานชุมชนเกาทั่วประเทศ ประโยชนจากการศึกษา

หรือประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป เนื่องจาก 
เปนเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทถํ้า 
ที่พึ่งเร่ิมมีการศึกษาฯ ซึ่งมีปจจัยบางตัวที่ยากตอการเก็บ
และเขาใจ จึงทําใหสํานักงานฯ จะตองมีการเสริมสราง 
ความเขาใจตอการประเมินและจัดเก็บขอมูล อยางตอเนื่อง 

และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ดังนั้น จะตองมี
การนํากิจกรรมหรือแผนงานภายใตโครงการฯ  
ไปประสานและเสริมสรางศักยภาพอยางตอเนื่อง 
ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน องคการบริหาร
สวนตําบล และอุทยานแหงชาติ ใหความสําคัญ
และนําไปบรรจุไวภายใตแผนงานของหนวยงาน
เพื่อจะไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงผล
ใหพื้นที่ไดรับการบริหารจัดการไดอยางแทจริง 



  

ผ๔-๑๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สามารถนําไปใชอางอิงเพื่อประยุกตใชในงานวางแผน 
อนุรักษฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจน
สนับสนุนประชาชนในบริเวณยานชุมชนเกา ใหมีสวนรวมใน
การอนุรักษยานชุมชนเกา  สามารถนําไปสูการจัดการยาน
ชุมชนเกาในรูปแบบแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเชิง
วัฒนธรรมควบคูไปกันไปกับการอยูอาศัยไดอยางเหมาะสม 
- ในป พ.ศ. 2559 ไดจัดทําโครงการศึกษาจัดทําแนว
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบดาน
ภูมิทัศน สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ซึ่ ง เป นหน วยงานหลักที่ มี ภาร กิจ ในการดู แล รักษา
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมของประเทศ เล็งเห็นวา การแกไข
ปญหาการพัฒนาเมืองที่นํ ามาซึ่ งปญหาสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรม ควรดําเนินการที่ตนเหตุ ซึ่งจําเปน ตองมีแนว
ทางการควบคุมสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยรอบแหลง
ศิลปกรรมที่มีเอกลักษณอันเปนมรดกของชาติ ซ่ึงอยูใน
สภาวะที่เสี่ยงตอการถูกคุกคาม  มีโอกาสที่จะถูกรุกราน จึง
จัดทําแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลด
ผลกระทบดานภูมิทัศน   เพื่อผลักดันใหหนวยงานที่
เก่ียวของและทุกภาคสวนใชเปนกรอบแนวทางนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางบูรณาการและมีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
อันจะเปนประโยชนตอการดํารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนสืบตอไป 

๔.๓.๕ กําหนดและวางผัง
สิ่ ง แ วดล อมของแหล ง
ธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา 

กระทรวงวัฒนธรรม  
กรมศิลปากร 
- การพัฒนาแหลงตางๆ กรมศิลปากรจะใหความสําคัญกับการ

 
 
- แหลงโบราณสถานเวียงกุมกามอยูในพื้นที่รวมกับชุมชน 

 
 
- การดําเนินงานตางๆ ในพื้นที่ตองสงเสริมและ



  

ผ๔-๑๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แหล ง ศิ ลปกรรม  และ
แหลงมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม และ
ควบคุมปริมาณนักทองเที่ยว 
ร ว ม ถึ ง กํ า กั บ ก า ร ใ ช
ประโยชนที่ดินโดยรอบ
แหล ง ให สอดคล อง กับ
ศักยภาพการรองรับของ
พื้นที่ และกําหนดใหมีการ
บ ริหารจัดการของ เสี ย 
แ ล ะ ม ล พิ ษ ที่ เ กิ ด จ า ก
กิจกรรมการทอง เที่ ยว
อยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
วธ (ศก.) ทส (สผ./ทธ./
อส./คพ.)  มท (อปท.) กก 
(กทท.) นร (อพท.) 

กําหนดขอบเขต พื้นที่ และการจัดวางผังสิ่งแวดลอมดานภูมิ
ทัศนเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ การใชประโยชน และ
อํานวยความสะดวกดานตางๆ แกนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยม
ชม รวมถึงการกําหนดจุดพื้นที่ตางๆ เพื่อรองรับและควบคุม
ปริมาณนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม เชน พื้นที่ลานจอดรถ 
ศูนยบริการนักทองเที่ยว  รวมถึงจุดวางถังขยะ ในพื้นที่
โบราณสถานเพื่อรักษาความสะอาด พรอมจัดทําปายบอกจุด
ตางๆ และปายขอความรวมมือในการรักษาความสะอาดใน
พื้นที่โบราณสถานและแหลงเรียนรูทางมรดกศิลปวัฒนธรรม  
   ทั้งนี้ในแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวที่มีขอบเขตพื้นที่
ซับซอนและกวาง กรมศิลปากรจะมีการตรวจสอบการบุกรุก
พื้นที่โบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อปองกันการบุกรุก
หรือรุกล้ํ าพื้นที่  อันอาจจะกอให เกิดความเสียหายตอ
โบราณสถาน และอาจขัดกับกฎหมายที่ เก่ียวของ เชน 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- อยูในระหวางดําเนินการ ไดแก 
๑. โครงการพัฒนาเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม 
๒. โครงการพัฒนามรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร  
(ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- มีขอบเขตพื้นที่และแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

การกําหนดขอบเขตจึงเปนเร่ืองที่ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เมื่อประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเกา โดยความเห็นชอบของ

สนับสนุน ใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมในการดําเนินงาน และรวมแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ตอการเนินงานของสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ประสานงานเพื่อติดตาม และประเมินถึงปญหา



  

ผ๔-๑๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พะเยา ตาก นครราชสีมา สกลนคร และสตูล 
1) การจัดทําแนวทางการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในกําแพงเมือง-คูเมือง เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
(เชนเดียวกับแนวทางที่ ๑.๔.๕) 
2) โครงการนํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
ประเภทยานชุมชนเกาไปสูการปฏิบัติ   : แผนจัดการการ
อนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมยานชุมชนเกาทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม 
ผลการดําเนินงาน 
1. แผนจัดการการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมยาน
ชุมชนเกาทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
2. แนวทางการอนรัุกษยานชุมชนเกาทาอุเทน 
3. โครงการตนแบบ 
 
กรมควบคุมมลพิษ 
อบรมใหความรูดานการจัดการน้ําสียในแหลงทองเที่ยวและ
อุทยาน ติดตามใหคําแนะนําการจัดการน้ําเสียในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวและอุทยาน ไดแก 1) อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา 
-       หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ๒) เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ๓) อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ และ ๔) จังหวัดเพชรบูรณ 
 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กรมการทองเที่ยว 
- การดําเนินงานของโครงการสงเสริมและพัฒนาการ

คณะรัฐมนตรีซึ่งจังหวัดจะตองดําเนินการตามกรอบแนว
ทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เชน  
๑. ตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการายเมือง 
๒. จัดทําแผนและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 
๓. ออกประกาศจังหวัด หรือขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งเมืองเกา
หลายเมือง ยังไมสามารถดําเนินการในข้ันตอนตางๆเหลานี้
ได เนื่องจากการขาดความรูความเขาใจ ขาดผูรับผิดชอบ 
และขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ที่เกิดข้ึน และใหความชวยเหลือในดานวิชาการแก
เมืองเกานั้น 
๒. หาชองทางเพื่อชวยสนับสนุนหรือชี้แนวทางเพื่อ
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่
เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

ผ๔-๑๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทองเที่ยวสีเขียว  (Green Tourism)  
- การดําเนินงานของโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  
   - จัดกิจกรรมทองเที่ยวสีเขียว ปนจักรยานปลูกปา ใน ๓ 
จังหวัด คือ จังหวัดสตูล จังหวัดลําปาง และจังหวัดราชบุรี มี
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ คน  
   - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการสื่อสิ่งพิมพออนไลน  
   -โครงการสงเสริมและพัฒนาโฮมสเตยไทย เพื่อสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  
   - การจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการโฮมสเตยในการ
พัฒนาศักยภาพโฮมสเตยไทย เพื่อรองรับนักทองเที่ยว ใน ๔ 
พื้นที่ ไดแก จังหวัดหนองคาย พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม 
และกระบี่ โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น ๓๓๑ คน 
   - จัดทํานิตยสาร Homestay Style Thailand (ทองเที่ยววิถี
ไทยสไตลโฮมสเตย) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธโฮมสเตยที่
ผานการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย  
    - โครงการจัดทําและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหลงทองเที่ยว 
(มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว) 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  
- ไดดําเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยว โดยมีแหลงทองเที่ยวที่ผานการประเมิน 
จํานวน 1 แหง คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จ.เชียงใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน 
- การสงเสริมการพัฒนาการ ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย อพท. 
ได มีการกําหนดนโยบายการ พัฒนาการทองเที่ยวแบบ 
คารบอนต่ํา หรือ Low carbon tourism เปนนโยบายหลัก
ในการ พัฒนาการทองเที่ยวในทุกพื้นที่พิเศษ มีการจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษอยางตอเนื่องในแผนปฏิบัติ
งานประจําป ความกาวหนาการดําเนินงานป พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙ สรุปไดดังนี้ 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๗  
๑. โครงการศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน พื้นที่อําเภอเชียงคาน 
มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ เปนแหลงผลิตภัณฑสินคา
ชุมชนมากมาย เชน มะพราวแกว และผาฝายพื้นเมือง 
อพท. เห็นวาหากพัฒนาการทองเที่ยวในอําเภอเชียงคานจะ
ทําใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน และจะกอใหเกิดปญหาขยะ
ลนเมืองตามมา ดังนั้น อพท. จึงพิจารณานําความสําเร็จ 
ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่พิเศษเกาะชาง มาขยายผล
ในพื้นที่เทศบาลตําบลเชียงคาน และเนื่องจากเทศบาล
ตําบลเชียงคานมีบอฝงกลบที่รับขยะจากทองถ่ินใกลเคียง 
จึงไดมีการประสานงานและเตรียมความพรอมในการดําเนิน
โครงการตั้งแตปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ เปนตนมา 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ ยังขาดเคร่ืองจักร
ที่ จําเปนตอการดําเนินงาน เชน รถ แบคโฮขนาดเล็ก 
และรถตักลอ ยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนวยงานที่ เ ก่ียวของควรใหการสนับสนุน 
เพื่อพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมใหหนวยงานในพื้นที่
สามารถบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งข้ึนเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหเกิด 
ความยั่งยืนและเปนตนแบบใหพื้นที่อ่ืนๆไดศึกษา
และนําไปประยุกตใช 

 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไดดําเนินโครงการศึกษา
ออกแบบการบริหารจัดการขยะในพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ภายใตกระบวนการมีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอาเภอเชียงคาน วัตถุประสงค
ของโครงการ เพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและสงเสริม
การบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน โดยไดศึกษาออกแบบ
และติดตั้งระบบการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน ซึ่ง อพท. 
เปนผูใหการสนับสนุนเคร่ืองจักรในการคัดแยกขยะที่
ทันสมัย สามารถคัดแยกขยะได ๕๐ ตัน/วัน พรอมอุปกรณ
การแปรรูปขยะเปนพลังงานตางๆ เชน ระบบผลิตไบโอแกส 
ระบบหมักปุยชีวภาพ ระบบผลิตปุยอินทรีย ระบบแปรรูป
พลาสติกเปนนามัน การผลิตน้ําสมควันไม และกอสรางศูนย
การเรียนรูการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานขยะมูลฝอย 
พรอมอุปกรณสาธิตเพื่อใหความรูกับผูที่มาศึกษาดูงานใหมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน เปาหมายเพื่อใหพื้นที่เทศบาลตําบลเชียงคาน
เปนสถานศึกษาดูงานในภูมิภาค 

เทศบาลตําบลเชียงคานไดใหการสนับสนุนดานการ
เตรียมพื้นที่การกอสรางอาคารโรงคัดแยกขยะ และอาคาร
สําหรับระบบแปรรูปขยะเปนพลังงานตางๆพรอมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เก่ียวของ โดยดําเนินงาน
ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการโรงคัด
แยกและกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเชียงคาน 

ปจจุบันการกอสรางอาคารพรอมระบบสาธารณูปโภค
และการติดตั้งระบบเคร่ืองจักรตางๆ ไดดําเนินการเสร็จ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สมบูรณแลว พรอมทั้งไดจัดฝกอบรมเจาหนาที่ของ เทศบาล
ตําบลเชียงคาน ใหมีความรูความเขาใจการทํางานของ
เคร่ืองจักรแตละระบบ จนสามารถบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยฯ ไดดวยตนเอง และไดรับความสนใจจากหนวยงานที่
ภายนอกพื้นที่เขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงคัดแยก
ขยะแหงนี้เปนจํานวนมาก 
๒. โครงการตามกรอบบูรณาการบริหารและพัฒนาพื้นที่ 
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนหมูเกาะชางและพื้นที่ 
เชื่อมโยง 
๒.๑ โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ และการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑของดี
ของเดนเมืองตราด ผูเขารวมโครงการประกอบดวย เจาของ
ผลิตภัณฑ จานวน ๘๐ ราย และไดรับการคัดเลือกเปน
ผลิตภัณฑดีเดน ๓ ผลิตภัณฑ คือ น้ํามันมะพราวอนัญญา 
เกาะชาง ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตจากมังคุดอินทรีย และ
ผลิตภัณฑกาแฟข้ีชะมด อําเภอเขาสมิง 
๒.๒ โครงการศึกษาออกแบบและกอสราง เพื่อพัฒนาพื้นที่
เกาะชางใหเปนแหลง ทองเที่ยว 
     ดําเนินการปรับปรุงสถานที่พักผอน หยอนใจทาง
ธรรมชาติบริเวณเกาะกลาง อาวคลองสนใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวใหม ลดความแออัดในพื้นที่ทรายขาว และเปน จุด
แวะพักกอนถึงทาเทียบเรือเฟอรร่ี ชวยลดปญหารถติดกอน
ข้ึนเรือชวงวันหยุดยาว มีพื้นที่ขายของที่ระลึกใหกับชุมชน
คลองสน เพื่อสรางรายไดเสริมใหชุมชน 
๒.๓ โครงการศึกษาออกแบบและกอสราง ระบบบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- โครงการมีความลาชา เนื่องจากมีการปรับแกไขแบบการ
ปรับปรุงแบบการกอสรางทาเทียบเรือข้ึนลงเพื่อเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวใหมบริเวณเกาะกลางอาว 
 
 
 
 
 
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ไมเพียงพอใหดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรสงเสริมการพัฒนาตอยอด ผลิตภัณฑเปน
เอกลักษณดานผลิตภัณฑการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- การดําเนินโครงการดานสิ่ งแวดลอมควรมี



  

ผ๔-๑๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

น้ําเสียชุมชนหาดทรายขาว 
      เปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือของเทศบาลและ 
อพท.๑ รวมถึงผูประกอบการ บริเวณหาดทรายขาวในการ
จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ตาม
เวลาที่กําหนดไว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการสงมอบให
เทศบาลตําบลเกาะชาง เปนผูบริหารจัดการระบบฯ ตอไป 
2.4 โครงการสงเสริมสถานประกอบการที่พัก ใหมีการ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     - โครงการจัดทาภาพลักษณ Brand Image การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษอยางยั่งยืน สาหรับพื้นที่หมูเกาะชางและพื้นที่
เชื่อมโยงเพื่อสรางพื้นที่ตนแบบดานการเปนพื้นที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาให เปนเอกลักษณของพื้นที่ 
ดานการทองเที่ยว ผลการดําเนินงานชุมชนและสถาน 
ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแนวคิดในการ
จัดกิจกรรม การใหบริการนักทองเที่ยวแบบเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม เกิดเปนกระแสการสรางการรับรูและการ
ยอมรับของนักทองเที่ยว รวมถึงสวนราชการในพื้นที่จังหวัด
ตราดและบุคคลที่สนใจใหเขามาศึกษาเรียนรู โดยจังหวัดได
ใหพื้นที่เกาะหมากเปนตนแบบ ดานการบริหารจัดการแบบ 
Low Carbon 
๓. โครงการสงเสริมสถานประกอบการที่พักใหมีการ บริการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ๑. จัดการอบรมการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการเปน
สถานประกอบการที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ๔ ดาน ไดแก 
การประหยัด พลังงาน การใชน้ําอยางประหยัด การจัดการ

ครอบคลุมทั้งพื้นที่หาดทรายขาว 
- สภาพพื้นที่โครงการฯมีจํากัด 
- เจาของกิจการในพื้นที่สวนใหญเปนนักลงทุนและไมได
พํานักในเกาะชาง ผูดูแลเปนพนักงานไมมีอํานาจตัดสินใจ 

 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานประกอบการสวนใหญไมใหรวมมือในการเขารวม
โครงการ และเขารวมทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ทําใหขาดความรู ความเขาใจในดานการ
จัดการกับสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง 
 

หนวยงานที่เก่ียวของไดมีสวนรวมเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นและสรางความตระหนักให กับผูมีสวน 
เก่ียวของ 
 
 
 
- ควรมีการตอกย้ําดาน แบรนด Low carbon 
และขยายผลสูพื้นที่อ่ืน 
- การเปนพื้นที่ตนแบบเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการมุงพัฒนา รวมถึงกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ 
- การเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายเปน
เร่ืองยาก ดังนั้น การสรางแรงจูงใจและการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องจึงมีความสําคัญ 
และเปนการสรางความมั่นใจแกกลุมเปาหมาย 

 
 
 
 
 

- การประชาสัมพันธสราง ความรูความเขาใจ
อยาง ตอเนื่องทําใหผูประกอบการเร่ิมมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
 



  

ผ๔-๑๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขยะ การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม 
   ๒. ดําเนินการประเมินการดําเนินการที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมภายใตเกณฑการเปนสถานประกอบการ
คารบอนต่ําเพื่อการทองเที่ยว ในอําเภอภูเรือ และอําเภอ
ดานซาย 
   ๓. ดําเนินการประเมินการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด
ของสถานประกอบการในอําเภอภูเรือ และอําเภอดานซาย 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๘  
๑. โครงการพัฒนาเกาะลานใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมในระดับมาตรฐานสากล 
    อพท. ๓ ไดจัดกิจกรรมรวมกับสถาน ประกอบการใน
เกาะลาน อาทิเชน การนําคูมือมาตรฐานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวระดับ สากลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพื้นที่เกาะ 
ลาน (Green Island) ลงไปประเมินสถานประกอบการ 
พรอมนํามาวิเคราะหและหาแนวทางการปรับปรุงการ
บริการที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอมใหเขากับบริบทของพื้นที่ 
ผลจากการประเมินมีสถานประกอบการที่ เขารวมโครงการ 
จํานวน ๔๐ แหง และ สามารถผานเกณฑการประเมินระดับ 
Bronze จานวน ๒๓ แหง และระดับ Silver จํานวน ๒ แหง 
นอกจากนั้นยังมีการจัดทําแผนพับเสนทางจักรยาน และ
ศูนยเรียนรูการปฏิบัติตนในการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดการ
ขยะอินทรียมาทําเปนน้ําหมักหอม การจัดฝกอบรมการใช
พลังงานทดแทนในสถานประกอบการ การรณรงคการใช 
จักรยานแทนจักรยานยนต กิจกรรม “อพท.ชวนปน เที่ยว

 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานประกอบการบนเกาะลาน เปนสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก และสวนมากเจาของที่พักจะอาศัยอยูบนฝงและ
มีลูกจางดูแลสถานประกอบการแทน จึงทําใหบางคร้ังไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได แตละสถานประกอบการยังไม
มีการจัดเก็บ สถิติในการใชน้ํา ไฟ และการจัดการขยะที่ดี 
จึงทํ าใหยั งไมมีขอมูลที่ ชัดเจนมาประเมินสถิติการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกได และยังไมมีชมรมหรือกลุม 
สําหรับสถานประกอบการอยาง ชัดเจน ทําใหบางคร้ังเกิด
ปญหาในการประสานงานได และเนื่องจากพื้นที่ตองมีการ
เดินทางทางเรือเปนหลัก จึงทําใหฤดูมรสุมจะมีปญหาใน
การเดินทาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เกาะลาน” การสนับสนุนการใชถุงผาลดโลกรอน การจัดทํา
ศูนยการเรียนรูเก่ียวกับการใชพลังงานทดแทน (Solar Cell) 
ซึ่งไดดําเนินการสนับสนุน ๒ สถาน 
๒. โครงการสงเสริมสถานประกอบการที่พักใหบริการที่ เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
    2.๑ การอบรมการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการเปน
สถานประกอบการที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ๔ ดาน ไดแก 
การประหยัด พลังงาน การใชน้ําอยางประหยัด การจัดการ
ขยะ การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม 
    2 .๒ การประ เมินการดํ า เนิ นการที่ เป นมิ ตร กับ
สิ่งแวดลอมภายใตเกณฑการเปนสถานประกอบการคารบอน
ต่ําเพื่อการทองเที่ยว ในพื้นที่อําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย 
อําเภอเมืองเลย อําเภอเชียงคาน และอําเภอหนองหิน 
    2.๓ การปรับเปลี่ยนอุปกรณภายในสถาน ประกอบการ
เพื่อใหเกิดการจดัการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2.๔ การประเมินการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดของ
สถานประกอบการ ในอําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย อําเภอ
เมืองเลย อําเภอเชียงคาน และอําเภอหนองหิน 
3. โครงการการบริหารจัดการน้ําเสียในพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
    3.๑ อพท. ไดเตรียมความพรอมการจัดทําระบบบําบัด
น้ําเสียในพื้นที่เทศบาลตําบลเชียงคาน ตั้งแตเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ 
    3.๒ อพท. รวมกับ เทศบาลตําบลเชียงคาน สํารวจพื้นที่
เ พื่ อ ออกแบ บระบ บท อร วบรวมน้ํ า เ สี ย จ า กสถาน

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่ในการติดตั้งระบบมีจํากัด ผูเขารวมโครงการเปน
บานเรือนที่แปลงสภาพจากที่อยูอาศัยเปนธุรกิจที่พักและ
โฮมสเตย ทําใหมีการใชผงซักฟอกเปนจํานวนมาก ทําให
คาน้ําเสีย (ฟอสฟอรัส) เกินมาตรฐานกําหนด 
 
 
 

 
 
 
- ควรดําเนินโครงการอยางตอเนื่องจะทําให
ผูประกอบการ รายอ่ืนที่ยังไมไดเขารวมโครงการ
เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ 
เขารวมโครงการในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานที่ เ ก่ียวของควรใหการสนับสนุน
พัฒนาและตอยอดการกอสรางในสวนที่ยังขาด
อยูเพื่อใหพื้นที่เชียงคาน เปนตนแบบดานการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานน้ําเสียที่สมบูรณ 
และเปนตัวอยางใหแหลงทองเที่ยวอ่ืนไดตระหนกั
ถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมตอไป 
 



  

ผ๔-๑๗๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประกอบการเปาหมาย รอบพื้นที่เทศบาลตําบลเชียงคาน 
ผลการสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบ
บําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม คือ แบบ Electrocoagulation 
โดยแบงการกอสราง ออกเปน ๓ โซน ดังนี้ 
     - โซนที่ ๑ เร่ิมตั้งแตซอย ๒ ถึง ซอย ๘ ระยะทาง ๕๕๓ 
เมตร จํานวน ๕๐ ครัวเรือน 
     - โซนที่ ๒ เร่ิมตั้งแตซอย ๘ ถึง ซอย ๑๒ ระยะทาง 
๓๗๒ เมตร จํานวน ๗๐ ครัวเรือน 
     - โซนที่ ๓ เร่ิมตั้งแตซอย ๑๒ ถึง ซอย ๒๐ ระยะทาง 
๔๘๖ เมตร จํานวน ๗๐ ครัวเรือน 

  ทั้งนี้ การดําเนินโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจะ
เร่ิมดําเนินการในโซนที่ ๒ 
     โดย อพท. จะเปนผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
ระบบบําบัดน้ําเสียพรอมกอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสีย
ความยาว ๑๔๐ เมตร เพื่อเปนตนแบบดานการบริหาร
จัดการน้ําเสียในแหลงทองเที่ยวและเทศบาล ตําบลเชียง
คาน จะดําเนินการกอสรางระบบ ทอรวบรวมน้ําเสีย
เพิ่มเติมความยาว ประมาณ ๖๔๘ เมตร 
    3.๓ อพท. และเทศบาลตําบลเชียงคาน ไดรวมกัน
จัดการประชุมประชาคมเพื่อประชาสัมพันธแนวทางการ
ดําเนินโครงการใหประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่
เปาหมายไดรับทราบ รวม ๒ คร้ัง โดยคร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ เพื่อประชาสัมพันธกําหนดการดําเนินโครงการให
ประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่เปาหมายไดรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๗๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และการตอบรับเขารวมโครงการบริหารจัดการนาเสีย ซึ่งผล 
จากการประชาคม ประชาชนและสถานประกอบการตอบ
รับการเขารวมโครงการรวม ๔๖ ราย 
    3.๔ อพท. และ เทศบาลตําบลเชียงคาน จัดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือโครงการบริหารจัดการระบบบําบัด 
น้ําเสียในพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
    3.๕ ผลการดําเนินงานขณะนี้กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการทดสอบระบบและตรวจวิเคราะหผลน้ําเสียที่
ผานระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ จากนั้นจะจัดอบรม
เจาหนาที่เทศบาลตําบลเชียงคาน ใหสามารถบริหารจัดการ
ระบบไดดวยตนเอง กอนดําเนินการสงมอบใหเทศบาล
ตําบลเชียงคานเปนผูบริหารจัดการตอไป 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๙  
๑. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการการทองเที่ยวให
เปนไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนการ
ดํา เนินงานเส ร็จสิ้ นตามแผนที่ กํ าหนด ส รุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
    ๑) องคกรผานเกณฑการคัดเลือกเขารวมโครงการเพื่อ
เรียนรูที่จะปฏิบัติตามรางมาตรฐาน จํานวน ๑๔ องคกร 
     ๒) การบริหารขององคกรที่เขารวม โครงการเปนไปตาม
รางมาตรฐานและผานความเห็นชอบของคณะผูชํานาญการ 
จํานวน ๑๔ องคกร 
    ๓) รางมาตรฐานไดปรับปรุงโดยนําผลการดําเนินงานมา
ประกอบการปรับปรุง 
    ๔) แนวทางรางมาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มาตรฐานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนยังเปน 
มาตรฐานใหมซึ่งยังไมเปนที่รูจักสาหรับหนวยงานภาครัฐ
หรือ หนวยงานเอกชนที่มีพื้นที่ทองเที่ยว ที่กํากับดูแล 
เนื่องจากไมเคยไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับมาตรฐานการ
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและสวนใหญจะรับทราบ 
ขอมูล เมื่ อมีการติดตอประสานงานเพื่ อให เข าร วม
โครงการฯ 
๒. แหลงทองเที่ยวตั้งอยูในพื้นที่ขององคกรแตอยูภายใต
การดูแลขององคกรอ่ืน เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กรมศิลปากร กรมการศาสนา หนวยงาน
เอกชน เปนตน ทําใหองคกรไมสามารถเขาไป ดําเนินการ
พัฒนาหรือปรับปรุงให เปนไปตามมาตรฐานการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรจัดใหมีโครงการฝกอบรมมาตรฐานการ
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับหนวยงาน
ภาครัฐหรือ หนวยงานเอกชนที่มีพื้นที่ทองเที่ยว
ที่กํากับดูแล เพื่อใหมีความเขาใจในการปฏิบัติ 
ตามเกณฑมาตรฐานฯ ไดอยางชัดเจน โดยควร
จัดใหมีโครงการอยางตอเนื่องทุกป โดยแบง
องคกรที่เขารวมโครงการเปน ๒ ประเภท คือ 
องคกรที่ เขารวมโครงการในปงบประมาณ 
๒๕๕๙ เพื่อติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและกระตุนใหเกิดการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และอาจใชระบบพี่เลี้ยงสําหรับ
องคกรที่เขารวมโครงการรายใหม 



  

ผ๔-๑๘๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยั่งยืน จํานวน ๑๔๐ เลม 
 
๒. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม
ในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
    อพท. มีการลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
รวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงาน 
ที่มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานโรงแรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือ Green Hotel เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนาสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยง โดย อพท. ทําหนาที่สงเสริมใหเกิดการสรางและ
ขยายภาคีเครือขายของผูประกอบการโรงแรมในพื้นที่ 
พรอมสนับสนุนใหผูประกอบการโรงแรม ภาคีเครือขายนํา
มาตรฐาน Green Hotel ไปใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
โรงแรม ชวยยกระดับมาตรฐานดานการบริการและการ 
จัดการดานสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการ ในพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงอยางเปนรูปธรรม โดยมี
ผูประกอบการภาคี เครือขายโรงแรมในพื้นที่ เขารวม
โครงการฯ จานวน ๑๑ โรงแรม ซึ่งความสําเร็จในการเขา
รวมประเมินตามมาตรฐาน Green Hotel มีผลการรับรอง
จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ โรงแรมที่ผานการ 
ประเมินในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จํานวน ๖ โรงแรม ระดับ
ดี (G เงิน) จํานวน ๒ โรงแรม ระดับพอใช (G ทองแดง) 
จํานวน ๒ โรงแรม และใบประกาศเกียรติ คุณเขารวม
โครงการ จํานวน ๑ โรงแรม 
    นอกจากนั้น อพท.๓ ไดประสานความรวมมือกับภาคี

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนได หากหนวยงานที่ดูแลแหลง
ทองเที่ยว ไมใหการสนับสนุน 
 
 
- โรงแรมในเขตเมืองพัทยาและ พื้นที่เชื่อมโยงมีจํานวน
มาก และบางรายยังไมมีการจดทะเบียนที่ถูกตอง จึงทําให
ขาดคุณสมบัติในการเขารวมการตรวจประเมินและ
เนื่องจากพัทยาเปนเมืองทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาตลอดทั้งป จึงทําใหการเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ไมเปนไปอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- หนวยงานที่ เ ก่ียวของควรตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ ใหผูประกอบการจดทะเบียนให
ถู กต อง  เพื่ อสะดวกต อการควบ คุมซึ่ ง จ ะ
ประโยชนกับทางภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เครือขาย อาทิ เชน สมาคม โรงแรมไทยภาคตะวันออก 
สมาคมโรงแรมไทยสมาคมนักธุรกิจและการทองเที่ยวเมือง 
พัทยา มูลนิธิใบไมเขียว เมืองพัทยา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานพัทยา และผูประกอบการในพื้นที่ 
ในการเขามามีสวนรวมในการผลักดันและขับเคลื่อนการ 
ทองเที่ยวที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี อพท. เปน 
ผูประสาน สงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดการดําเนินงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรวมกันอยางเปนรูปธรรม ไมวา  
จะเปนการจัด กิจกรรมฝกอบรมใหความรู  กับสถาน
ประกอบการเร่ืองแนวทางการ พัฒนาสถานประกอบการ 
และกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อเปนตนแบบการใหบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การฝกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อ
จัดจาง ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมรวมกับภาคีเครือขาย ในพื้นที่ เชน การจัด
กิจกรรมรณรงคการปน จักรยานเพื่อการทองเที่ยว หรือ 
การมีสวน รวมในการรวมรับผิดชอบตอสังคมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมปลูกตนไม ณ โครงการปาสิริเจริญ
วรรษอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ และการศึกษาดูงาน
แหลงทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ไดรับมาตรฐาน
ระดับสากล ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาน
ประกอบการ ตลอดจนสามารถนาความรูที่ไดมาประยุกต
ปรับใชในสถานประกอบการของตนเองไดในอนาคต อันจะ
ส งผลให เ กิดการใชท รัพยากรและพลัง งานในสถาน
ประกอบการไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสามารถยืด
อายุการใช งานทรัพยากรที่มอยูอยางจากัดในเมืองพัทยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และพื้นที่เชื่อมโยง ตลอดจนเกิด สิ่งแวดลอมที่ดีในพื้นที่
พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 

 
กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพัทยา 
- มีการวาจางเอกชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนในดานขน
ถายและกําจัดโดยเมืองพัทยาเปนผูกําหนด TOR และ
ตรวจสอบในการบริหารจัดการ 
 
เทศบาลนครสกลนคร 
มีการกําหนดผังเมืองรอบและบังคับใชตามประกาศ 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
๔.๓.๖ เรงรัดผลักดันการ
จัดการแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติและโบราณสถาน
ข อ ง ช า ติ ที่ ไ ด รั บ ก า ร
ประกาศเปนมรดกโลก
และมรดกของชาติ ไทย 
รวมถึงการกําหนดพื้นที่
แ น ว กั น ช น ข อ ง แ ห ล ง
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
วธ (ศก.) 
ทส (สผ./ทธ./อส.) 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร 
    ปจจุบันกรมศิลปากรเตรียมผลักดันแหลงโบราณสถานและ
แหลงโบราณคดี ใหไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนมรดกโลก 
พรอมกับไดบรรจุแผนการดําเนินงานไวในยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน ๒๐ ป ของกรมศิลปากร โดยมีแหลงที่เตรียมการ
จํานวน ๖ แหลง คือ 
    ๑. อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท 
    ๒. เสนทางวัฒนธรรมพิมายและศาสนสถานที่เก่ียวของ 
ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองต่ํา  
    ๓.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ๔. อนุสรณสถาน สถานที่  และพื้นที่ทางวัฒนธรรมใน
จังหวัดเชียงใหม เมืองหลวงแหงอาณาจักรลานนา 
    ๕. อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    ๖. พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
    ทั้ง ๓ แหลง มีแผนบริหารจัดการแลว และในปจจุบัน 
กรมศิลปากร ไดยกรางแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุ ธยา ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เขาสูการพิจารณาในคณะกรรมการอํานวยการ
และควบคุมการดําเนินงานโครงการอนุรักษและพัฒนานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยแผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
ดังกลาว เปนแผนพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
เปนการปรับปรุงมาจากแผนแมบทฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๖ 
    โดยในแผนแมบทฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนแผน
ปฎิบัติการแกปญหาในพื้นที่มรดกโลก ๑,๘๑๐ ไร ผนวกกับ
พื้นที่สํ าคัญทางประวัติศาสตรที่มี ศักยภาพอีก ๖ แหง 
ประกอบดวย ๘ แผนงาน ดังนี้ 
    ๑. แผนงานการใชที่ดินและกฎหมาย 
    ๒. แผนงานโบราณคดีและการอนุรักษโบราณสถาน 
    ๓. แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก 
    ๔. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยาน 
ประวัติศาตร 
    ๕. แผนงานพัฒนาสํานักงานและกําลังคน 
    ๖. แผนงานบริการวิชาการ การทองเที่ยว และประชาสัมพันธ 
    ๗. แผนงานเศรษฐกิจและสังคม 
    ๘. แผนงานมาตรการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     ขณะนี้กรมศิลปากรไดนําเสนอเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
กรรมการตางๆ ดังนี ้
     ๑. อนุกรรมการดานวิชาการโครงการอนุรักษและพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ๑ คร้ัง 
     ๒. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ กํากับ ควบคุมดูแล
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ๑ คร้ัง 
     ๓. คณะกรรมการอํานวยการและควบคุมการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
๒ คร้ัง 
     ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ขณะนี้อยูระหวาง
นํามาปรับปรุงในแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เพื่อ
คณะกรรมการอํานวยการและควบคุมการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จะได
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสตอไป 
- ในสวนของการผลักดันการจัดการแหลงมรดกที่ไดรับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกแลว        
     ปจจุบันมีแหลงโบราณสถานและโบราณคดีที่ไดรับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหลง ดังนี้ 
     ๑. เมืองประวัติศาสตรสุโขทัย และเมืองประวัติศาสตรที่
เก่ียวของ (ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร) 
     ๒. นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
     ๓. แหลงโบราณคดีบานเชียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
    ๑) จัดทําแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุมปาดงพญา
เย็น – เขาใหญ เพื่อใหพื้นที่กลุมปา  ดงพญาเย็น – เขาใหญ 
ไดรับการบริหารจัดการเพื่อใหเปนแหลงมรดกโลกอยางยั่งยืน 
และไมถูกบรรจุไวในบัญชีแหลงมรดกโลกในภาวะอันตราย 
และแผนขับเคลื่อนพื้นที่กลุมปาแกงกระจานเพื่อสงเสริมให
แหลงไดรับการบริหารจัดการที่ดีและผลักดันใหไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย โดยแบง
การดําเนินงานเปน ๒ ระยะ ไดแก ระยะเรงดวน (สิงหาคม 
๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙) และ ระยะตอไป (ก.พ. ๒๕๕๙ – 
พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อนจากหนวยงานที่เก่ียวของในระยะเรงดวนแลว
เสร็จ และอยูระหวางการติดตามผลการดําเนินงานในระยะ
ตอไป 
    ๒) เตรียมสนับสนุนขอมูลและเขารวมสํารวจติดตามพื้นที่
ของ IUCN Reactive Monitoring Mission Dong Phayayen 
Khao Yai Forest Complex ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมกับหนวยงานที่ เ ก่ี ยวของ ไดแก  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช IUCN ประเทศไทย 
กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมองคการระหวางประเทศ 
และ FREELAND  
    ๓) จัดสงรายงานสถานภาพการอนุรักษพื้นที่กลุมปาดงพญา

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เย็น-เขาใหญ ใหศูนยมรดกโลกเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 
กรมทรัพยากรธรณี 
โครงการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (การจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ และการ
จัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลก) 
- เผยแพรขอมูลแหลงธรณีวิทยาและแนวทางบริหารจัดการ 
ณ เกาะตะรุเตา จ.สตูล ในคราวการประชุม CCOP ณ 
ประเทศปาปวนิวกีนี วันที่ ๑๙ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ
นําเสนอผลการดําเนินงานจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแกน ณ 
เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย วันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
- ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งในและ
ต า ง ประ เทศ  เพื่ อ แลก เปลี่ ยนข อมู ล  ทั กษะ  และ
ประสบการณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการยกระดับ
ใหอุทยานธรณีระดับประเทศเปนอุทยานธรณีระดับโลก ใน
การประชุมเพื่อวางแผน แนวทางในการจัดทําขอเสนอใน
การนําอุทยานธรณีไทย เขาสูเครือขายอุทยานธรณีโลก 
(GGN) 
- สนับสนุนใหคณะทํางานอุทยานธรณีประจําจังหวัด/
เค รือข ายอนุ รักษ ธรณีวิทยาของพื้ นที่  มีทั กษะและ
ประสบการณในการศึกษาการบริหารจัดการของอุทยาน
ธรณีระดับประเทศหรือระดับโลก นําเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินการเสนอตอที่ประชุม Regional workshop on 

 
 
 
 
การผลักดันใหแหลงมรดกทางธรรมชาติและโบราณสถาน
ของชาติไดรับการประกาศหรือเปนที่รูจักในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ซ่ึงการประสานและมีสวนรวมของทองถ่ินมี
ความจําเปนเปนอยางยิ่ง หากแตในการปฏิบัติ ก็มีขอจํากัด
เร่ืองของเวลาที่จะตองดําเนินงานภายในปงบประมาณ และ
ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ไมใชเพียงแต
หนวยงานที่เปนผูปฏิบัติ 

 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๔-๑๘๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

geoparks management ๒๐๑๕ ณ เกาะลังกาวี ประเทศ
มาเลเซีย วันที่ ๖ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนาเครือขาย
อนุรักษธรณีวิทยาและอุทยานธรณีเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

๔.๓.๗ สง เสริม พัฒนา
คว าม รู แ ละ ภู มิ ป ญญา
ทองถ่ินการประชาสัมพันธ
และการสรางจิตสํ านึก 
ในการอนุ รักษ  รวมถึ ง 
การใชประโยชนจากแหลง
ธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา 
แหล ง ศิ ลปกรรม  และ
แหลงมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
วธ (ศก.) ทส (สผ./ทธ.) 
มท (อปท.) 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร 

การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเรงดวน  
ขอ ๔.๓.๒ ดังที่กลาวมา โดยอยูในระหวางดําเนินโครงการ
อาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
โครงการดูแลทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของ 
พระสังฆาธิการ และโครงการบริหารจัดการมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ตามพรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นอกจากการดําเนินงานในระยะเรงดวน ตามขอ ๔.๓.๒ 
แลว กรมศิลปากรไดสอดแทรกเนื้อหาการสงเสริมและ
สนับสนุนความรู การเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และการเผยแพร
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินที่
บรรพชนในอดีตไดสรางสรรคไวในกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เชน การประชุม อบรม 
สัมมนา การแสดง งานชาง งานสาธิต งานดานเอกสารภาษา
หนังสือ งานเผยแพรตามสื่อตางๆ เปนตน เพื่อใหคนในชาติ
เกิดความตระหนัก รัก หวงแหน และเห็นความสําคัญของ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ พรอมกันนี้กรมศิลปากรยังได
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมความรัก กระตุน

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จิตสํานึก ตลอดจนคานิยมอันดีงามของชาติ เชน 
    ๑. กิจกรรมปพาทยเสภาที่วังหนา  
    ๒. กิจกรรมการแสดงดนตรีสําหรับประชาชน ณ สังคีต
ศาลา 
    ๓. กิจกรรมการแสดงนาฏศิลปสูสถานศึกษา /โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมสัญจรสูสถานศึกษา  
    ๔. โครงการเครือขายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
    ๕. โครงการวัฒนธรรมสัญจร เปนตน 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
๑) ไดดําเนินการเสริมสรางศักยภาพเยาวชนและชุมชนใน
การอนุรักษแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษเขาขนาบน้ํา 
อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่: ภายใตแผนงานโครงการเตรียม
รับมือและปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่อาจมีตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมโดยจัดทํา
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทภูเขา ใหกับ
กลุมเปาหมายนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลคลองประสงค 
ประกอบดวย โรงเรียนบานคลองประสงคบานคลองกํา และ
บานเกาะกลาง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ คน  เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจใหนักเรียนในพื้นที่ไดมีสวน
รวมในการอนุรักษ รักษาแหลงธรรมชาติ เกิดประสบการณ
ตรงของเยาวชนในการเตรียมรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอแหลงธรรมชาติประเภทภูเขา และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน ชุมชน และหนวยงานที่
เก่ียวของในพื้นที่ไดมีองคความรู ถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจาก
กิจกรรมมนุษยตอแหลงธรรมชาติประเภทน้ําตก 
รวมถึงระบบนิเวศตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงตอกัน
ของระบบนิ เวศสิ่งแวดลอม ควรจะตองมีการ
เสริมสรางศักยภาพเยาวชน ชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ทั่วประเทศอยางตอเนี่อง เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจและความตระหนักในเร่ืองดังกลาว
รวมกันตอไป 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๘๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระบบนิเวศที่มีความเชื่อมโยงตอเขาขนาบน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีพื้นที่เขาขนาบน้ําเปนพื้นที่ตัวอยางใน
โครงการฯ ดังกลาว 
๒) ดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแหลงมรดกโลกและแหลงที่มีคุณคาความโดด
เดนในระดับสากลอยางยั่งยืน: แผนจัดการการอนุรักษและ
คุมครองแหลงมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทําแผนจัดการ
การอนุรักษและคุมครองแหลงมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนด
แนวทางและมาตรการในการดูแล และจัดอบรมเพื่อสงเสริม
ความรู ความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมที่อยูระหวางเตรียมการนําเสนอเปน
แหลงมรดกโลกใหกับชุมชนและหนวยงานสวนทองถ่ิน
โดยรอบแหลงฯ ผานกระบวนการมีสวนรวม โดยมีผลผลิตที่
ไดจากโครงการ ไดแก เอกสารรายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 
แผนจัดการการอนุ รักษและคุมครองแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม  วั ดพระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห า ร  จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พรอมแนวทางและมาตรการในการดูแล 
จัดทําแผนพับและสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับ
คุณคาความโดดเดนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อใหภาคสวนที่เก่ียวของไดรับองคความรูเก่ียวกับคุณคา 
ความสําคัญ และแนวทางในการอนุรักษและคุมครองแหลง
สามารถนําแผนการจัดการฯ และมาตรการไปใชในการดูแล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๙๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันแหลงฯ ใหไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกตอไป 
กรมทรัพยากรธรณี 

กรมทรัพยากรธรณีดําเนินงานสงเสริม พัฒนาความรู
ใหกับชุมชนตางๆ ผานการจัดตั้ง และพัฒนาแหลงเรียนรู 
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 
ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
- พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 
จังหวัดลําปาง 

กรมทรัพยากรธรณีจัดจางบริษัทดําเนินการสราง
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 
จังหวัดลําปาง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นในป พ.ศ. 
๒๕๕๗ และเปดใหบริการอยางไม เปนทางการตั้ งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เปนปแรกที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
เพื่อเปนคาใชจายในการออกแบบและตกแตงภายในอาคาร
พิพิธภัณฑและพื้นที่โดยรอบ 
- พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
กรมทรัพยากรธรณีจัดจางบริษัทดําเนินการสรางพิพิธภัณฑ
ซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และไดขอรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ เพื่อเปนคาใชจายในการตกแตงภายในและระบบ
ปรับอากาศภายในอาคารพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ 
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ผ๔-๑๙๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัด สุราษฎรธานี 
- โครงการบานพักคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูดานธรณีวิทยา
และซากดึกดําบรรพ พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ 
อยูระหวางดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดทาย)  
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว ดําเนินการดังนี้ 
  1.โครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครโดยการ
สนับสนุนสํานักงานเขตในการพัฒนาและบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา รวมกับสํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) รวมกันจัดทํา “ถนนคนเดินตลาด
เกานาเกลือ” Pattaya Old Town ตลาดรอยป มีรอยเลื่อง
ลือ ณ บริเวณตลาดเกานาเกลือ  เพื่อกระตุนเศรษฐกิจสราง
รายไดแกประชาชนในพื้นที่และสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ยั่ งยืน โดยทานสามารถสัมผัสวิ ถีชีวิตและบานเ รือน
แบบเดิมๆ ตลอด 2 ฝงทาง และยังการนําภาชนะที่ใชจะ
เปนวัสดุจากธรรมชาติ ปลอดการใชโฟม เปนการสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี ที่ตองการใหเปน 
"ประเทศและจังหวัดไรขยะ" 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๔-๑๙๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานในระยะปสุดทายของแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครสกลนคร 
โครงการสงเสริมพัฒนารวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษ 
ปาชายเลน 
- มีการสงเสริมการอนุรักษเมืองเกาถนนยมจินดา 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
   -จางเอกชนใหดาเนินการจัดทาออกแบบและผลติสื่อ ดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามคุณลักษณะรายละเอียด
การวาจางที่เทศบาลฯ กําหนด  
   -จางเอกชนใหดาเนินการออกแบบกิจกรรม ในการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามบริบทของพื้นที่ ในเขตเทศบาลนครเกาะส
มุย ตามคุณลักษณะรายละเอียดการวาจางที่เทศบาลฯ 
กําหนด  
   -จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
   -จัดกิจกรรมใหความรู เผยแพร ประชาสัมพันธและ
รณรงคดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  :   ๑.      หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัตไิด   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๕ 
 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ของ ยุทธศาสตรท่ี ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ผ๕-๑ 

ตารางภาคผนวกที่ ๕-๑ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ในระยะสิ้นสุดแผน :  
  ยุทธศาสตรที่ ๕  การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมือ
กับความเสี่ยง
จากการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และ 
ภัยธรรมชาติ 

๕.๑  สัดสวนของพื้นที่ เสี่ ยง ภัยที่ ได รับการจัดตั้ ง
เครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนวทาง 
การฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัยตอพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 
 
หนวยวัด : รอยละ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
พ้ืนที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ไดแก พื้นที่เสี่ยงวาตภัย พื้นที่
เสี่ยงแผนดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัยแลง 
และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถลม  
ขอมูลที่ตองการ :  
1. พื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวัง 
ภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัย 
2. พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 
 
สูตรการคํานวณ :   
(พื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัย
พิบัติ และ/หรือจัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่เสี่ยงภัย ÷ 
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด) x 100 
 
 

พื้นที่เสี่ยงภัยประกอบดวย 
1) พื้นที่เสี่ยงแผนดนิไหวที่
มีระดับความเสี่ยงสูง 
ประกอบดวย 7 จังหวัด 
ไดแก เชียงราย เชียงใหม 
แมฮองสอน ตาก ลาํพนู 
กําแพงเพชร และ
กาญจนบุรี  
2) พื้นที่เสี่ยงวาตภัย  
ในที่นี้คือ พื้นที่เสี่ยงภัย
จากพายุหมุนเขตรอน  
โดยมีพื้นทีท่ี่มีระดับ 
ความเสี่ยงสูง 4 จงัหวัด 
ไดแก สกลนคร นครพนม 
ประจวบคีรีขันธ และ
ชุมพร  
3) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและ
โคลนถลมที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง ประกอบดวย 
13,316 หมูบาน ใน 75 
จังหวัด  
4) พื้นที่เสี่ยงภัยแลง 

กรมทรัพยากร
ธรณี 
๑) จัดทํา 
แผนที่ภัยพบิัติ
แผนดินไหว
บริเวณพื้นที่  
ภาคกลาง และ
ภาคตะวันตก 
 
 
 
๓) ในพื้นที่ ๕ 
จังหวัด ไดแก 
จังหวัดชัยภูมิ 
ปราจีนบุรี 
สระแกว 
เพชรบูรณ และ
ลพบุรี 

กรมทรัพยากร
ธรณี 
๑) จัดทํา 
แผนที่ภัยพบิัติ
แผนดินไหว
บริเวณพื้นที่
ภาคใต 
 
 
 
 
๓) ในพื้นที่ ๕๕ 
ตําบล ๘ จงัหวัด 
ไดแก จังหวัด
เชียงใหม 
เชียงราย นาน 
แพร พัทลุง 
สระบุรี 
นครนายก และ
ฉะเชิงเทรา 

กรมทรัพยากร
ธรณี 
๑) จัดทํา 
แผนที่ภัยพบิัติ
แผนดินไหว 
ระดับจังหวัด 
ไดแก จังหวัด
เชียงราย 
เชียงใหม               
และลําพูน 
 
๓) ในพื้น ๕๕ 
ตําบล ๘ จงัหวัด  
ไดแก จังหวัด
เชียงใหม 
เชียงราย นาน 
แพร อุตรดิตถ 
สุโขทัย ชุมพร 
และสุราษฎรธาน ี

กรมทรัพยากร
ธรณี 
๑) จัดทํา 
แผนที่ภัยพบิัติ
แผนดินไหวระดับ
จังหวัด ไดแก                 
จังหวัดตาก
แมฮองสอน และ
กาญจนบุรี 
 
 
๓) ในพื้นที่ ๕๕ 
ตําบล ๘ จงัหวัด 
ไดแก จังหวัด
เชียงใหม 
เชียงราย นาน 
แพร อุตรดิตถ 
แมฮองสอน 
ชุมพร และ 
สุราษฎรธาน ี
 
- ซักซอมแผนการ

กรมทรัพยากร
ธรณี 
๑) จัดทํา 
แผนที่ภัยพบิัติ
แผนดินไหว
ระดับจังหวัด 
ไดแก                
จังหวัดพังงา 
ระนอง              
และภูเก็ต 
 
๓) ในพื้นที่             
๕๕ ตําบล  
๘ จังหวัด 
ไดแก จังหวัด
เชียงใหม 
เชียงราย นาน 
แพร อุตรดิตถ 
แมฮองสอน 
ชุมพร และ      
สุราษฎรธาน ี
- ซักซอม



  

ผ๕-๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (ทธ.) 

ที่มีระดับความเสีย่งสูง 
ประกอบดวย 9,921 
หมูบาน ใน 45 จังหวัด  
 
ที่มา: กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย.,  
255๔ 

เฝาระวังแจงเตือน
ภัยดินถลมแบบ
ชุมชนเปนพืน้ฐาน 
ในจังหวัดเชียงราย 
จํานวน ๔ กลุม
พื้นที ่ดังนี ้
๑. ตําบลปางิว้ 
อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย 
๒. ตําบลแมเจดีย 
และตําบลแม
เจดียใหม  
อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย 
๓. ตําบลสนัสลี
และตาํบลทากอ 
อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย 
๔. ตําบลแมสรวย 
และตาํบลศรีถอย 
อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย 
 

แผนการเฝา
ระวังแจงเตือน
ภัยดินถลม 
แบบบูรณาการ 
ในพื้นทีบ่าน
หวยคอม 
ตําบลบานไผ 
อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 ปญหา/อุปสรรค 
     -  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 



  

ผ๕-๓ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
     -  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 5.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาต ิ
หนวยวัด : คน 
ขอมูลที่ตองการ :  
จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (ขอมูลรายป) 
หนวยงานเจาของขอมูล : 
- มท (ปภ.) 

จํ า น วนผู เ สี ย ชี วิ ต จ า ก     
ภั ย ธ ร รมช าติ  จํ า น ว น 
128 คน ประกอบดวย 
อุทกภัย 113 คน และ
วาตภัย 15 คน  
 
ที่มา: กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 
2554. 

กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  
-วาตภัย 14 คน 
-อุทกภัย 14 คน 
 
-ภัยหนาว – คน 
-ภัยแลง – คน 

 

 
 
 

-วาตภัย 24 คน 
-อุทกภัย 134 
คน 
-ภัยหนาว – คน 
-ภัยแลง – คน 

 

 
 
 
- 

-อุทกภัย 31 คน 
 
-ภัยหนาว – คน 
-ภัยแลง – คน 

 

 
 
 
- 

-อุทกภัย 11 คน 
 
-ภัยหนาว – คน 
-ภัยแลง – คน 

 

 
 
 
- 

-อุทกภัย 103 
คน 
-ภัยหนาว –คน 
-ภัยแลง – คน 

 
 ปญหา/อุปสรรค 

- ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 5.3 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ/หรือปริมาณ 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว 
 
หนวยวัด : ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ/หรือ ตอหัว 
 
ขอมูลที่ตองการ :  
1. ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
2. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

 
- ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม ว ล ร ว ม 
ในประเทศ (GDP,2551) 
ป 2553 เทากับ 4.31  
พันตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา : 100 ลานบาท 
 
ที่มา: องคการบริหาร

พน.(พพ.) 
1. ปริมาณ 
การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 
3.388 ตัน/คน 
2. ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ
218,373 พันตนั 
3. จํานวน
ประชากรทั้ง

พน.(พพ.) 
1. ปริมาณ 
การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 
3.310 ตัน/คน 
2.ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ 
214,468 พันตนั 
3. จํานวน
ประชากรทั้ง

พน.(พพ.) 
1. ปริมาณ 
การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 
3.346 ตัน/คน 
2. ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ 
217,876 พันตนั 
3. จํานวน
ประชากรทั้ง

พน.(พพ.) 
1. ปริมาณ 
การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 
3.333 ตัน/คน 
2. ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ 
219,052 พันตนั 
3. จํานวน
ประชากรทั้ง

พน.(พพ.) 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 



  

ผ๕-๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๓. จํานวนประชากรทั้งประเทศ 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (อบก.) 
- พน (พพ.) 

จัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน), ๒๕๕๔ 
 
- ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหัว  
เทากับ 3.10 ตันคารบอน 
ไดออกไซดเทียบเทาตอหัว  
 
ที่มา : กรมพัฒนา 
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, 2554 

ประเทศ 
64,457 พันคน 

ประเทศ 
64,786 พันคน 

ประเทศ 
65,125 พันคน 

ประเทศ 
65,729 พันคน 
 
 

 ปญหา/อุปสรรค 
     -  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภาคพลังงาน มีขอบเขตรายละเอียดดังนี ้
1.การเผาไหมเชื้อเพลิง 
1.1 ในอุตสาหกรรมพลังงาน เชน การผลิตไฟฟา และการกลัน่น้ํามนั เปนตน 
1.2 ในสาขาเศรษฐกิจตางๆ เชน อุตสาหกรรม การขนสง และธุรกิจการคา เปนตน 
2. การร่ัวไหลจากเชื้อเพลิง จากการทําเหมืองถานหิน และการขุดเจาะน้ํามนั กาซธรรมชาต ิ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงาน แยกตามสาขาเศรษฐกิจเทานั้น ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของภาค
พลังงาน ไมใชขอมูลของภาคพลังงานทั้งหมด 



  

ผ๕-๕ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 5.4 มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของ

ประเทศ 
 
หนวยวัด : มี/ ไมมี 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
ฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ 
คือ การรวบรวมขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อจัดเก็บเปนขอมูล
กลางรวมกันที่หนวยงานตางๆ ใหการยอมรับ และ
สามารถนําขอมูลที่รวบรวมไวไปใชประโยชนได 
 
ขอมูลที่ตองการ : ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (อบก.) 

ยั ง ไ ม มี ก า ร จั ดทํ า ฐ า น 
ขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศที่เปน
ระบบ แตมีการเก็บขอมูล
ก า ร ป ล อ ย ก า ซ เ รื อ น
กระจก แยกตามภาคการ
ผลิต 

 
 
  

       

 ปญหา/อุปสรรค 
     -  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
     -  ไมมีผูใหขอคิดเห็น 

หมายเหตุ :    ๑.       หมายถึง หนวยงานเจาของขอมูล 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัดที่กําหนดไวได 

ไมมีการรายงานขอมูล 



  

ผ๕-๖ 

ตารางภาคผนวกที่ ๕- ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคุณภาพ
 สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559  ในระยะสิ้นสุดแผนแผน : ยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แผนงานที่ 5.1 การสรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ
ระยะเรงดวน 
๕.๑.๑ กําหนดใหมีการ
พิ จ า ร ณ า ป จ จั ย ด า น
ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศในการวางแผน
พัฒ น า พื้ น ที่  แ ล ะ ก า ร
จัดทํารายงานการประเมิน
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ
ยุท ธศาสตร  (Strategic 
Environmental 
Assessment: SEA)  
ใ น เ ข ต พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ภั ย
ธรรมชาติ 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ.) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
- แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดทํา แผนแมบทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ ยน แปล งสภาพ ภูมิ อ า กาศแห ง ช าติ เ มื่ อ  ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และได รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

แผนแมบทรอง รับกา ร เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ประกอบดวยแนวทางการ
ดําเนินหลักใน ๓ เร่ือง คือ ๑) การปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ๒) 
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่
ปลอยคารบอนต่ํา (Mitigation) ๓) การสรางขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 



  

ผ๕-๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สภาพภูมิอากาศ 
แผนแมบทฯ ไดมีการกําหนดแนวทาง เร่ือง การ

ประเมินผลกระทบตอขีดความสามารถในการรองรับของ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่ โดยผานกลไกการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ( Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ในยุทธศาสตรที่ 
๑ การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Adaptation) สาขา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ ๕.๒ การกํากับดูแลใหมี
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ขอที่ 
๒๓กําหนดใหมีการประเมินผลกระทบตอขีดความสามารถ
ในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาพื้นที่  โดยผานกลไกการ
ประ เมิ นสิ่ ง แ วดล อมระดั บยุ ท ธศาสตร  Strategic 
Environmental Assessment: SEA 

 

๕.๑.๒ เร งจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและแผนที่แสดง
พื้นที่เสี่ยง เพื่อคาดการณ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ และพื้นที่เสี่ยง
ตอการได รับผลกระทบ
จากการ เปลี่ ยน แปล ง
สภาพภูมิอากาศในดาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ เสี่ยงตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต
การดําเนินโครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวตอ 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตางๆ ทั้ งที่ เปนปจจุบัน 
และแนวโนมในอนาคต 
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ 
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ จั ง ห วั ด 
ต ล อ ด จ น พั ฒ น า แ ล ะ
ติดตามตัวชี้วัดเฝาระวัง
ด า นกา ร เปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่
เสี่ยงอยางตอเนื่อง 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส ทก มท (อปท./ปภ.) 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยศึกษาและประเมินความเปราะบางดานตางๆ 
ของประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Vulnerability assessment) ในเชิงพื้นที่เปนรายภูมิภาค
และรายจังหวัด และรายสาขาในแตละจังหวัด และนํา
ขอมูลที่ไดจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เปราะบางตาม
ผลการ ศึกษา  โ ดยสามา รถดู ข อมู ลดั ง กล า ว ไ ด ที่ 
http://climate.onep.go.th/napproject/webgis-cc/ 

 
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   1. โครงการจัดทําแผนการปรับตัวและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการชั้นคุณภาพลุมน้ํา (พื้นที่ลุมน้ําภาคตะวันออก) 
(ดําเนินการแลวเสร็จป พ.ศ. 2557) 
       การดําเนินการในป พ.ศ. 2557 
 1) ประเมินสถานภาพและการคุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับพื้นที่ 
 2) ประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงในพื้นที่ที่ออนไหวและเปราะบางตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช
แบบจําลองภูมิอากาศ 
 3) ประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 เพื่อสืบคนความรูที่
สืบทอดตามประเพณีและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เก่ียวของกับ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

นิเวศที่เปลี่ยนแปลง  
 4) ประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 เพื่อระดมความ
คิด เ ห็น ในการจั ดทํ า แผนการป รับตั ว รอง รับกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุมน้ําภาคตะวันออก 
 5) ประชุมสัมมนา คร้ังที่ 1 เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอแนวคิด วีธีการศึกษาและผลการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานที่เก่ียวของ 
 6) ประชุมสัมมนา คร้ังที่ 2 เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอผลการศึกษาโครงการฯ  
 7) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซตโครงการตามโครงรางแผนผังเว็บไซต 
ประกอบดวย ขอมูลโครงการ ขาวสารประชาสัมพันธ 
ดาวนโหลดแผนที่และเอกสารรายงาน และชองทางการ
ติดตอสื่อสาร  
 ผลผลิต 
 1) รายงานสถานภาพและระบบฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศแสดงสถานภาพและการคุกคามระบบนิเวศลุม
น้ําภาคตะวันออก และผลการคาดการณความรุนแรงและ
แนวโนมของผลกระทบพื้นที่ที่ออนไหวและเปราะบางตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 2) แผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้น
คุณภาพลุมน้ํา (พื้นที่ลุมน้ําภาคตะวันออก)  
   2. โครงการจัดทําแผนการปรับตัวและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดการชั้นคุณภาพลุมน้ํา (พื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและพื้นที่
ลุมน้ําภาคตะวันตก) (ดําเนินการแลวเสร็จป พ.ศ. 2558) 
       การดําเนินการในป พ.ศ. 2558  
 1) ประเมินและกําหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ 
 2) จัดทําแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและลุมน้ําภาค
ตะวันตก 
 3) กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดเขตพื้นที่
เกษตรกรรมที่ เปนเอกลักษณโดดเดนมีศักยภาพทาง
การเกษตรสูงในระบบนิเวศเกษตรกรรมใหเกิดความมั่นคง
ทางอาหารและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและลุมน้ําภาคตะวันตก พรอมทั้ง
เสนอแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อคุมครอง
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาว 
 4) ประชุมกลุมยอย (Focus Groups) รับฟง
ความคิดเห็นตอหลักเกณฑในการกําหนดเขตพื้นที่
เกษตรกรรมที่เปนเอกลักษณโดดเดน มีศักยภาพทาง
การเกษตรสูงในระบบนิเวศเกษตรกรรมใหเกิดความมั่นคง
ทางอาหารและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและลุมน้ําภาคตะวันตก 
 5) ประชุมสัมมนา คร้ังที่ 1 เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอแนวคิด วีธีการศึกษาและแผลการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 6) ประชุมสัมมนา คร้ังที่ 2 เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอผลการศึกษาโครงการฯ  
 ผลผลิต 
 1) รายงานและฐานขอมูลสถานภาพ ผลการ
คาดการณความรุนแรงและแนวโนมผลกระทบ รวมทั้ง
ความรูที่สืบทอดตามประเพณี (Traditional Knowledge) 
และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในพื้นที่ลุมน้ํา
ภาคกลางและลุมน้ําภาคตะวันตก  
 2) แผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้น
คุณภาพลุมน้ํา (พื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและลุมน้ําภาค
ตะวันตก)  
 3) แนวทางหลักเกณฑการกําหนดเขตพื้นที่
เกษตรกรรมที่เปนเอกลักษณโดดเดนมีศักยภาพ ทาง
การเกษตรสูงในระบบนิเวศเกษตรกรรมใหเกิดความมั่นคง
ทางอาหารและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและลุมน้ําภาคตะวันตก  
   3. โครงการจัดทําแผนการปรับตัวและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการชั้นคุณภาพลุมน้ํา (พื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ) 
       การดําเนินการในป พ.ศ. 2559 
 1) ประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอแนวคิด วิธี
การศึกษา และผลการรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของ 
และรับฟงความคิดเห็นตอวิธีการที่ใชในการศึกษาของ
โครงการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 2) ประชุมกลุมยอย เพื่อระดมความคิดเห็น 
ตอแนวทางการกําหนดมาตรการฯ ในพื้นที่เสี่ยง โดย
คัดเลือกกลุมเปาหมายใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย การคัดเลือกพื้นที่กลุมเปาหมายโดยพิจารณา 2 
ปจจัยรวมกัน ไดแก พื้นที่เสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติ 
และพื้นที่เสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้ง 6 มิติ ไดแก ดานเกษตรกรรม ดานปาไม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ดานการตั้งถ่ินฐาน  
ดานสาธารณสุข และดานทรัพยากรน้ํา ซึ่งมีทั้งหมด 6 
จังหวัด ที่ไดรับการคัดเลือก คือ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
สุโขทัย นาน เชียงใหม และตาก 
 3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซตโครงการตามโครงรางแผนผังเว็บไซต 
ประกอบดวย ขอมูลโครงการ ขาวสารประชาสัมพันธ 
ดาวนโหลดแผนที่  ดาวนโหลดเอกสารรายงาน และ
ชองทางการติดตอสื่อสาร  
 ผลผลิต 
 1) แผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่ อ ขับเคลื่ อนการบริหารจัดการ 
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (พื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ) ประกอบดวย  
6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การจัดการการใชที่ดิน น้ํา พื้นที่
ปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ 2) สรางความ
ยั่ งยืนทางการ เกษตรและความมั่ นคงทางอาหาร  
และพลังงานพื้นฐาน 3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางยั่งยืน 4) การตั้งถ่ินฐานและโครงสรางพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

5) การทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
และ 6) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
มาตรการภายใตยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น ๑7 มาตรการ 
 2) รายงานขอมูลสถานภาพ ผลการคาดการณ
ความรุนแรงและแนวโนมผลกระทบการกําหนดพื้นที่เสี่ยง 
(Hotspots) ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ 
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยการนําปจจัย
อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนมาคาดการณเพื่อระบุพื้นที่ 
(Hotspots) และระดับการเปลี่ยนแปลงของแตละปจจัย 
ทําใหระบุพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยทั้ง 3 ประเภท ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง และภัยดินถลม โดยจําแนกเปนผลการ
วิเคราะหในกรณี ปฐาน อนาคตอันใกล และไกล และ
วิเคราะหตามระดับความเสี่ยงตอผลกระทบ ประเมิน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พรอมทั้งระบุพื้นที่เสี่ยง 
(Hotspots) โดยการวิเคราะหจากผลการคาดการณสภาพ
ภูมิอากาศ ผลการวิเคราะหภัยพิบัติ และผลการประเมิน
สถานภาพความออนไหว ทั้ง 6 มิติ ดวยการใชระบบภูมิ
สารสนเทศในการวิเคราะห 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
สสภ.4 
1. ดําเนินการสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ และจัดทําระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร จํานวน 40 แหลง 
2. ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๕-๑๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วิเคราะหแนวโนมในอนาคต พรอมทั้งจัดทํารายงาน
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
สสภ.5 
- ดําเนินการโครงการจัดทําระบบรายงานขอมูลคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนผานอุปกรณสื่อสาร
แบบพกพาเพื่อการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 
(Thachin Water Quality) ซึ่งเปนขอมูลจากการตรวจวัด
คุณภาพน้ําโดยสํานักงานฯ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
แบบอัตโนมัติที่ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนนอกจากนี้ยังแสดงผล
คาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.5 
ดวย  โดยแสดงขอมูลในรูปสัญลักษณของปลาเสือตอ เพื่อ
การสื่อสารที่เขาใจไดงาย   
- จัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ลุมน้ําทาจีน  
เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 
สสภ.7  
ดําเนินการดังนี ้
1. สํารวจแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู สิ่งแวดลอมนอกเขต
ที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษฯ ตามมาตรา 69 และมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย และกําจัดของเสียตามมาตรา ๗๐ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 และจัดทํารายงานสถานการณ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 

 
 
 
 

- 
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ผ๕-๑๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.12  
จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
รับผิดชอบ ป2559 
 
สสภ 13 
จํานวนเร่ืองที่ สสภ.13 รวมดําเนินการลงพื้นที่จัดการ
ปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย 

จังหวัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ชลบุร ี 1 8 6 5 4 
ระยอง – – 2 3 2 
ฉะเชิงเทรา – – 1 1 1 

 
สสภ.๑๔ 
- สํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ และจัดทําฐานขอมูลโดยใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
-. ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม และ
วิเคราะหแนวโนมในอนาคต พรอมทั้งจัดทํารายงาน
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
1. สํารวจแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง
แหลงกําเนิดมลพิษฯ ตามมาตรา 69 และมีระบบบําบัด
น้ํ า เสี ย  และ กํ าจั ดของ เสี ยต ามมาตรา  ๗๐  แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 และจัดทําฐานขอมูล 

 
หนวยงานที่เก่ียวของยังขาดการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง ทําใหการดําเนินการลาชา 
 

 
- 
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ผ๕-๑๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒. ดํา เนินการรวบรวมและวิ เคราะห  สถานการณ
สิ่งแวดลอม จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.กําแพงเพชร 
- ดําเนินการสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ จัดสงให สสภ. 4 
จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
- ดํ า เนิ นการรวบรวมและวิ เคราะห  สถานการณ
สิ่งแวดลอม ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
- สํารวจแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง
แหลงกําเนิดมลพิษฯ ตามมาตรา 69 และมีระบบบําบัด
น้ํ า เสี ย  และ กํ าจั ดของ เสี ยต ามมาตรา  ๗๐  แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 และจัดทําฐานขอมูลการรวบรวม
จัดทําสถานการณสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- อยู ระหวางการเตรียมการในการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี 
ประกอบดวยขอมูลหลัก ๓ ประเด็น คือ ๑) ทรัพยากร 
ปาไม ๒) ทรัพยากรน้ํา (น้ําผิวดิน-น้ําบาดาล) และ  
๓) สิ่งแวดลอม (แหลงกําเนิดมลพิษ และเครือขาย ทสม.) 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ตรัง 
๑.ทสจ.ตรัง ดําเนินการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูล
แหลงกําเนิดมลพิษที่ตองดําเนินการตามกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ ประเภท ฟารมสุกร โรงแรม ป ๒๕๕๘  
๒.ทสจ .  ต รั ง  ดํ า เนิ นการรวบรวมและวิ เคราะห 
สถานการณสิ่งแวดลอม ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๓.ทสจ.ตรัง ติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําตรัง  
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรมปองกันบรรเทาและสาธารณภัย 
1.“การจัดทําขอมูลพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถลม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
วัตถุประสงค  
    1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของพื้นที่
ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและโคลนถลม  
    2) เพื่อใหฐานขอมูลดานพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลน
ถลม มีความถูกตองสมบูรณ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ขอมูลกับระบบคลังขอมูลสาธารณภัยของ ปภ. 
    3) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัย
และโคลนถลมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีดําเนินการ – ดําเนินการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล
พื้นฐานของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและโคลนถลม 
- ขออนุมัติในหลักการเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 
และจัดทําหนังสือแจงเวียนผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- รวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถลมเพื่อนํา
ขอมูลเขาสูระบบคลังขอมูลสาธารณภัยของ ปภ. 
ผลการดําเนินงาน ป 2559  
   ไดขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถลม จํานวน 76 
จังหวัด โดยสํานักวิจัยฯ ไดมอบขอมูลทั้งใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําไปเผยแพรที่เว็บไซต
หนาหลักของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
ป 2555  
1. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ไดดําเนินการจัดทําระบบ
เชื่อมเครือขายและแลกเปลี่ยนขอมูลในการบริหาร
วิกฤตการณระดับชาติ โดยมีการพัฒนาระบบการเชื่อม
เครือขายและแลกเปลี่ยนขอมูล ในการบริหารวิกฤตการณ
ระดับชาติ (Crisis Information Sharing System)  
เพื่ อ เปน ศูนยป ฏิบัติ กา ร ฉุก เ ฉินด านบ ริหารขอมู ล 
เพื่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุภัยของประเทศ และเปน
ชองทางใหกับองคอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายผาน 
Web เพื่อสะดวก งาย และคลองตัวตอการปฏิบัติงาน 
โดยปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จ  
2. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ไดดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมและ
ปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีการจัดทําระบบขอมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สารสนเทศภูมิศาสตรพรอมระบบไรสายตรวจจับ
เปาหมาย ที่สามารถแสดงและติดตามเปาหมายบนแผนที่ 
โดยสามารถตรวจจับเปาหมายทั้งบุคคล ยานพาหนะ 
อากาศยานขนาดเล็กและเรือเล็กในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 
ซึ่ ง ระบบสามารถสนับสนุนและการประสานงาน  
ทั้งภารกิจการกูภัย การชวยเหลือประชาชน และอํานาย
การและปองกันอุบัติเหตุทางอากาศ เพื่อลดความเสียหาย
แกชี วิ ตและทรัพยสินของประชาชน  โดยปจจุบั น
ดําเนินการแลวเสร็จ และไดมีการบํารุงรักษาระบบ
ดังกลาวตามกรอบเวลา 
ป 2557 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ไดดําเนินการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมและ
ปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรพรอมระบบไรสายตรวจจับ
เปาหมาย ที่สามารถแสดงและติดตามเปาหมายบนแผนที่ 
โดยสามารถตรวจจับเปาหมายทั้งบุคคล ยานพาหนะ 
อากาศยานขนาดเล็ก และเรือเล็กในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ซึ่งระบบสามารถสนับสนุนและการประสานงานทั้งภารกิจ
คน กูภัย การชวยเหลือประชาชน และอํานวยการและ
ปองกันอุบัติเหตุทางอากาศเพื่อลดความเสียหายแกชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
ปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการตามขอหารือของ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง 
กรณีการเพิกถอนการบอกเลิกสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครระยอง 
- มีการจัดทําฐานขอมูลและแผนที่เพื่อแสดงพื้นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชาติในดานตางๆ  พรอมจัดทําแผนการปองกันและ
แกไขกรณีเกิดเหตุ จํานวน 7 ดาน ไดแก 
    1.อัคคีภัย 
    2.ดินโคลนถลม 
    3.ไฟปา 
    4.สารเคมีและวัตถุอันตราย 
    5.ภัยแลง 
    6.ภัยคมนาคมและขนสง 
    7.ภัยแผนดินไหว 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๓  จัดลํ าดับความ
เสี่ ยงของพื้นที่ เสี่ ยง ภัย
ธรรมชาติ  เพื่ อ กําหนด
แนวทางเฝ าระวั ง แจ ง
เ ตื อ น  แ ล ะ แ น ว ท า ง
บ ร ร เ ท า แ ล ะ ป อ ง กั น
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ ใ ช  
ทั้งมาตรการดานกายภาพ
และโครงสรางพื้นฐาน 
และมาตรการควบ คุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสั งคมใน เขตพื้ นที่
เสี่ยงภัย 
หนวยงานรับผิดชอบ : 

กระทรวงมหาดไทย  
เทศบาลนครระยอง 
- มีการจัดลําดับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ตางๆ 
พรอมกําหนดแนวทางเฝาระวัง  และแนวทางบรรเทา/
ปองกันผลกระทบ 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.1๔ 
     - ประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเตรียม
รับมือกับสถานการณหมอกควันขามแดน 
    - เนื่องจากคุณภาพอากาศในชวงที่มีหมอกควันขาม
แดนอยูในเกณฑดีถึงปานกลาง ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



  

ผ๕-๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มท (อปท./ปภ.) ทส ทก จึงไมไดมีการรายงานสถานการณหมอกควันขามแดน
รายวันผานทางเว็บไซตสํานักงาน และ fan page 
สํานักงาน ในชวงที่มีสถานการณหมอกควันขามแดน 
    - จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอม 
    - เผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมผานทาง
เว็บไซตของสํานักงาน และ fan page สํานักงาน 
 
สสภ.16 
     - ประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเตรียม
รับมือกับสถานการณหมอกควันขามแดน 
    - เนื่องจากคุณภาพอากาศในชวงที่มีหมอกควันขาม
แดนอยูในเกณฑดีถึงปานกลาง ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ 
จึงไมไดมีการรายงานสถานการณหมอกควันขามแดน
รายวันผานทางเว็บไซตสํานักงาน และ fan page 
สํานักงาน ในชวงที่มีสถานการณหมอกควันขามแดน 
    - จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอม 
    - เผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมผานทาง
เว็บไซตของสํานักงาน และ fan page สํานักงาน 
 
ทสจ.กําแพงเพชร 
- ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม 
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 



  

ผ๕-๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เชน ปภ. สทน. ชป. 
 
ทสจ.ปตตาน ี  
ดําเนินการดังนี ้
๑. ประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเตรียมรับมือ
กับสถานการณหมอกควันขามแดน 
๒. สรุปรายงานสถานการณหมอกควันขามแดนรายวัน
ผานทาง Facebook สํานักงานฯ ในชวงที่มีสถานการณ
หมอกควันขามแดน 
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจาก
ไฟปาและหมอกควันขามแดน 
 
ทสจ.ตรัง  
- ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม 
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๕ .๑ .๔  เ ร ง ติ ด ตั้ ง แ ล ะ
พัฒน า ระบ บ เตื อน ภั ย 
ทางธรรมชาติ ตลอดจน
สรางเครือขายระบบเตือน
ภั ย แ ล ะ เ ฝ า ร ะ วั ง 
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  โ ด ย
ส นั บ ส นุ น ใ ห อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินเปน
หน ว ย ง านหลั ก ในกา ร

กระทรวงมหาดไทย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร
เตือนภัย” 
ป 2558 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดดําเนินการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกตเพื่อการสั่งการเตือน
ภัยอัตโนมัติจากระบบ GIS ระบบการแจงเตือนภัยผาน
ระบบทีวี เครือขายวิทยุและหอกระจายขาวและระบบ 
Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ประสานและอํานวยการ
ปองกันอุบัติภัยในพื้นที่ 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
มท (อปท./ปภ.) ทส ทก 

Channels เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  
 
เมืองพัทยา 
ในดานการจัดการไดวางแผนการจัดการในดานตางๆ  
เพื่อสนับสนุนการทํางานของทีมทัพพระยา 2310 ไวใน
หลายๆ ดาน อาทิ 
1. การจัดหาเคร่ืองมือที่ทันสมัย เชน GIS, GPS เพื่อการ
คนหาและเขาถึงตําแหนงของผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว
และแมนยํา ผานการกําหนดตําแหนงโดยดาวเทียม ทั้ง
อาคารสูง ชุมชน ในทะเล และเกาะตางๆ 
2. การทํางานรวมกับระบบภาพถายทางอากาศ ภาพถาย
ดาวเทียม และการประสานงานผานเครือขายวิทยุสื่อสาร 
ซึ่งเราจัดหาใหกับหนวยทัพพระยา 2310 จะทําใหเกิด
ความแมนยําดานขอมูลสถานที่เกิดเหตุ 
3. ระบบการตรวจตราความปลอดภัย กอสรางศูนย
ประสานงานชุมชน (KOBAN) ตามลําดับอัตราเสี่ยง 
 
เทศบาลนครระยอง 
- ปจจุบันมีการติดตั้งระบบเตือนภัยไวจํานวน 4 จุด 
ประกอบดวย แมขาย 1 จุด ติดตั้งอยูบริเวณศูนยบริการ
สาธารณสุขปากน้ํา  และลูกขาย 3 จุด กระจายอยูตาม
ชุมชน ไดแก ชุมชนเกาะกลอย  ชุมชนสองพี่นอง และ
ชุมชนเนินพระ 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครสงขลา 
- มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย วาตภัย และดินถลม ระหวางเดือนตุลาคมถึง
เดือนมกราคม เปนประจําทุกป 
 
เทศบาลนครหาดใหญ 
- ไดจัดทําสาระเรียนรูทอง ถ่ินลุมน้ํ าคลองอูตะเภา  
บูรณาการสาระเรียนรู 8 วิชา เพื่อนําความรูถายทอด
ใหกับนักเรียนไดเรียนรูและนําไปใชกับชีวิตประจําวันได 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.4 
1.ดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ 
จํานวน 2 แหง และจัดทําระบบแจงเตือนหากมีเหตุ
ฉุกเฉิน 
2.อยูระหวางสํารวจพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
เพิ่มเติม จํานวน 1 แหง 
3.จัดอบรมเครือขายเยาวชนในการเฝาระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภายใตโครงการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ ต.แกนมะกรูด อ.บานไร  
จ.อุทัยธานี 
4.ดําเนินการดูแลบํารุงรักษาสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ 
 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- ควรมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนี่อง 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.5 
- ดําเนินการโครงการจัดทําระบบรายงานขอมูลคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนผานอุปกรณสื่อสาร
แบบพกพาเพื่อการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 
(Thachin Water Quality) ซึ่งเปนขอมูลจากการตรวจวัด
คุณภาพน้ําโดยสํานักงานฯ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
แบบอัตโนมัติที่ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนนอกจากนี้ยังแสดงผล
คาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.5 
ดวย โดยแสดงขอมูลในรูปสัญลักษณของปลาเสือตอ เพื่อ
การสื่อสารที่เขาใจไดงาย   
- เสริมสรางศักยภาพเครือขายเฝาระวงัคุณภาพน้ําในพื้นที่ 
สสภ. 5 โดยอบรมเครือขายชุมชนรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่ 
 
สสภ.6 
- สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา สถานีสามโคก อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี  ปดชั่วคราว เนื่องจากวัดจันทนกะพออยู
ระหวางกอสรางเข่ือนปูนริมแมน้ําเจาพระยาทําใหตองยก
ระบบสูบน้ําข้ึนจากน้ําเพื่อปองกันความเสียหาย สงผลให
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติตองปดระบบจนกวา
การกอสรางจะแลวเสร็จคาดวาแลวเสร็จเดือน เมษายน 
2559 นอกจากนี้ เซนเซอรวัดคุณภาพน้ําพารามิเตอร 
ออกซิเจนละลายน้ํา และความเปนกรด-ดาง มีอายุการใช
งานเพียง 1 – 2 ปจึงเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช
งาน 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ราคาเซนเซอรวัดคุณภาพน้าํมีราคาสูงและมีระยะเวลา
ใชงานเพียง 1 – 2 ป งบประมาณที่มีอยูไมเพียงพอใน
การจัดซื้อวัสดุในการซอมบาํรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าํ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เซนเซอรอุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ํามีอายุการ
ใชงานประมาณ 1 -2 ป และมีราคา 20,000 
บาท ตอเซนเซอร ดังนั้นควรจัดงบประมาณ
ประจําป เพื่อใช ในการซอมบํารุงสถานีและ
เปลี่ยนเซนเซอรที่เสื่อมสภาพ 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 - สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําบางระจัน อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงหบุรี ปดชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ําในแมน้ํา
นอยลดลงผิดปกติจากภาวะภัยแลงทําใหทุนลอยร้ังสายไฟ
ปมน้ําขาด เจาหนาที่ดําเนินการยกทุนและปมข้ึนจากน้ํา
โดยเก็บทุนลอยไวในอาคารสถานีและนําปมน้ํามาเก็บ
รักษาไว ณ สสภ.6 นอกจากนี้ เซนเซอรวัดคุณภาพน้ํา
พารามิเตอร ออกซิเจนละลายน้ํา และความเปนกรด-ดาง 
มีอายุการใชงานเพียง 1 – 2 ปจึงเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาการใชงาน 
 
สสภ. 7   
ดําเนินการดังนี ้
1.ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน  
2 แหง และจัดทํา ระบบแจงเตือนหากมีเหตุฉุกเฉินที่  
อ.เมือง และ อ.วังมวง จ.สระบุรี 
2.จัดอบรมเครือขาย อปท.ริมแมน้ําปาสัก ในจังหวัด
สระบุรี เพื่อการเฝาระวังและแจงเหตุฉุกเฉิน 
 
สสภ.๑๐ 
๑. ดํา เนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบ
อัตโนมัติ จํานวน ๘ แหง ไดแก แมน้ําชี ๓ สถานี (สถานี
บานวังหิน ต.ทาพระ จ.ขอนแกน  สถานีบานน้ําจอย  
ต.เลิงใต อ.โกสุมพิสัย และสถานีบานทาตูม อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม) ลําน้ําพอง ๕ สถานี (สถานีบานโนนอินทร
แปลง ต.ทุงโปง อ.อุบลรัตน สถานีปากบึงโจด ต.กุดน้ําใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาและบํารุงดูแลรักษาระบบ
เตือนภัยอยางตอเนื่อง รวมถึงสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อัตโนมัติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อ.น้ําพอง สถานีหนองหวาย ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง สถานี 
ทาเมา ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง  สถานีหวยซัน อ.เมือง  
จ.ขอนแกน)  และมีระบบแจงเตือนหากมีเหตุฉุกเฉิน 
ทาง SMS / Line 
๒. ดําเนินการสรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่
ลําน้ําพอง ซึ่งเปนลําน้ําวิกฤต  และมีการตั้งกลุมไลนเพื่อ
สื่อสารขาวประชาสัมพันธ 
๓. ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  
ลําน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําชี  แมน้ําพอง  แมน้ําเชิญ  ลํา
ปาว  แมน้ําพรม  ลําพะเนียง  จํานวน ๕๓ สถานี อยาง
ตอเนื่อง พรอมจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพน้ําแหลง
น้ําผิวดินในพื้นที่ลุมน้ําชีตอนบนประจําป 
 
สสภ. 12  
- ดําเนินการดานเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่ 
สสภ.12 จํานวน 19 เครือขาย 258 คน 
 
สสภ.1๔ 
- มีเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่ จ.สุราษฎรธานี 
จํานวน 51 เครือขาย 93 คน 
- ดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ 
จํานวน 2 แหง และจัดทํา ระบบแจงเตือนหากมีเหตุ
ฉุกเฉิน 
-. จัดการอบรมเครือขายภาคประชาชน ในการเฝาระวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.16 
- มีเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 
(อ.หาดใหญ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อ.สะเดา) จ.สงขลา 
จํานวน 9 เครือขาย และในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จํานวน 1 
เครือขาย 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
- ดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูเครือขาย ทสม. ในการ
เปนเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา คลองสิงห อําเภอทา
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
 
ทสจ.ชัยนาท  
1. มีเครือขายเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ํา ในพื้นที่
แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน และแมน้ํานอย จํานวน 50 
คน 50 สถาน ี
2. ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก 
(เจาพระยา ทาจีน และนอย) พรอมรายงานในการประชุม
หัวหนาสวนราชการทุกเดือน 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- ไดรับการสนับนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
อัตโนมัติจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ๑ แหง 
- กรณีกอนเกิดเหตุปญหาน้ําเนาเสียของแมน้ําปราจีนบุรี 
จากระบบการเปดปดประตูระบายน้ําคลองสารภี ไดรับ
การสนับสนุนจาก คพ. มาติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๕-๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อัตโนมัติเพื่อเฝาระวังระหวางดําเนินการเปดปดประตู
ระบายน้ํา 
- จัดอบรม การตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงายให กับ 
เครือขาย ทสม.เพื่อใหเครือขายมีสวนรวมในการเฝาระวัง
ปญหาน้ําเสีย 
 
ทสจ.มุกดาหาร 
๑. จัดกิจกรรมอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนในเทศบาล
เมืองมุกดาหาร ๑๓ ชุมชน ที่มีพื้นที่ติดกับลําหวยแข และ
ลําหวยมุก และกลุมเครือขายคนรักษหวยแข รวมจํานวน 
๑๐๐ คน เพื่อเปนการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดูแลรักษาและน้ําลําคลอง และ
ปองกันการเกิดมลพิษทางน้ํา 
๒. อบรมใหความรูเก่ียวกับมลพิษทางน้ํา การบําบัดน้ําเสีย 
และการตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงายให กับเยาวชน 
จํานวน ๔ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศอีสาน โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม และ
โรงเรียนมุกดาหาร เพื่อเปนเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
๓. จัดกิจกรรมสรํ้างอาสาสมัครและพัฒนากลไกการเฝา
ระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
Buffer Zone ณ วัดลายทอง ปาชุมชนภูไมซาง บานทรายทอง 
ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร  
โดยมีเครือขาย ทสม. รวมกับ อุทยานแหงชาติภูสระ
ดอกบัว กลุมเยาวชนและชาวบาน รวมมือกันจัดทําแนว

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กันไฟ เพื่อปองกันไฟปาในพื้นที่ปาชุมชน 
 
ทสจ.ปตตานี   
- ดําเนินการประสานการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบเคลื่อนที่ (รถโมบาย) จากกรมควบคุมมลพิษ 
ในชวงสถานการณหมอกควันขามแดน 
 
ทสจ.ตรัง   
- จัดอบรมใหความรู แก ทสม.ในพื้นที่ ในการติดตามเฝา
ระวังแหลงน้ําในพื้นที่โดยใชชุดทดสอบคุณภาพน้ําอยางงาย 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

๕.๑.๕ พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพรอม
ของชุมชนและประเทศ 
ใ น ก า ร รั บ มื อ กั บ ภั ย
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ อ า จ เ กิ ด
บอยคร้ังและรุนแรงข้ึน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
มท (อปท./ปภ.) ทส 

กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพัทยา 
- จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพการปองกันและบรรเทา
อุทกภัยในเขตเมืองพัทยา เพื่อเปนการปองกันและบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่  และสรางความปลอดภัยและลดการ
สูญ เสี ยต อชี วิ ตและท รัพย สิ นของประชาชนและ
นักทองเที่ยว 
 
เทศบาลนครอุดรธาน ี
- เทศบาลฯ ไดมีการดําเนินกิจกรรมการรับรูขอมูล
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเบื้องตน
ใหกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ 
 
เทศบาลนครนครปฐม 
- เทศบาลโดยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยังไมมีสื่อหรือชองทางที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดทําสื่อกลางที่ทองถ่ินจะสามารถนํามาใช
ประโยชนได 
 
 
 

- 



  

ผ๕-๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมของชุมชน 
อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตามโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการจัดการภัยพิบัติ เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจในการปองกันแกไขปญหาเฉพาะหนา
และจัดการภัยพิบัติที่ เ กิดข้ึน โดยจัดอบรมใหความรู
ประชาชนภายในชุมชน จํานวน 77 คน 77 ชุมชน 
ระยะเวลา 1 วัน เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถ
ปองกันและจัดการภัยพิบัติที่เกิดข้ึนภายในชุมชนไดดวย
ตัวเอง 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- เทศบาลนครปากเกร็ดไดจัดทําโครงการใหความรูดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดอบรมใหแก
ประชาชนในชุมชน ซึ่งดําเนินการดังกลาวเปนการเตรียม
ความพรอมของชุมชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 
ประชาชนในชุมชนไดรับความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกป โดยมีเปาหมาย  
ปละ 2 ชุมชน 1 สถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนยังไมใหความสําคัญในการเตรียมการปองกัน
ภัยมากนัก 
- ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองมีภาระในการประกอบ
อาชีพ ทําใหผูเขารับการอบรมมีจํานวนนอย 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรจัดอบรมใหความรูดานบรรเทาสาธารณภัย
อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.9 
- รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยดําเนินโครงการเตรียม
ความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่  เขต.เมือง จ.อุดรธานี โดยได รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก USAID 
 
ทสจ.สุโขทัย 
มีการจัดกิจกรรมอบรม ทสม. ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 รวมจํานวน 400 คน ดังนี ้
   1. หลักสูตรมาตรฐาน ฯ จํานวน 200 คน  
   2. ความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 200 คน 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
- จัดการฝกอบรมใหความรู เพื่อเตรียมความพรอมชุมชน
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ภายใต
โครงการชุมชนสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
ทสจ. หนองคาย 
๑. จัดการฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย ทสม. หลักสูตร “มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 



  

ผ๕-๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” ใหสมาชิก 
ทสม. จํานวน ๗๒ คน จาก ๙ อําเภอ ของจังหวัด
หนองคาย 
 
ทสจ. มุกดาหาร 
- จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือขาย ทสม. ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ โดยจัด
ฝกอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนิน
กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ของเครือขาย ทสม. รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณการทํางานระหวางเครือขาย 
ทสม. แตละอําเภอ ทําใหเกิดแนวทางการดําเนินงานของ
พื้นที่ตนแบบไปเปนตัวอยางในการดํา เนินงานของ
เครือขาย ทสม. ในพื้นที่อ่ืนตอไป 
 
ทสจ.ชลบุรี 
- จัดทําโครงการสรางความรวมมือเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําป ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ โดยเนนที่ การลดปริมาณขยะตนทาง และ
หนวยงานปลอดโฟม 
 
ทสจ. ปตตานี   
- ดําเนินการสนับสนุนเครือขาย ทสม. โดยใหความรูดาน
การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. จังหวัดปตตาน ี

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๕-๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ตรัง   
   ๑. ทสจ.ตรัง จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ 
ทสม.” ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป 
   ๒.ทสจ.ตรัง อบรมใหความรูแกประชาชน และนักเรียน  
ในการคัดเลือกขขะมูลฝอย  
   ๓.ทสจ.ตรัง สนับสนุน สงเสริมหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตน
ทาง 
 

 
- 

 
- 

๕ . ๑ . ๖  ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี 
การพั ฒนาพั นธุ พื ชที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เชน การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
อุทกภัย และภัยแลง เปน
ตน พรอมทั้งสนับสนุนใหมี
การขยายผลไปสูการปฏิบัติ
อยางแพรหลาย เชน การ
ปรับปรุงพันธุขาว เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
กษ วช. นร (สกว.) 
 
 

 - ไมมีการรายงานขอมูล - - - 



  

ผ๕-๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระยะปานกลาง 
๕.๑ .๗   สนับสนุนการ
สรางความตระหนักรูและ
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาชนและทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของใหมีความเขาใจ
ถึ ง ป ญ ห า ไ ด ดี ยิ่ ง ข้ึ น 
ทั้งทางตรงและทางออม 
ในลักษณะของการเรียนรู
ตลอดชีวิต รวมทั้งสงเสริม
การเขาถึงขอมูลดานการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และตอเนื่อง   
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ./อบก./ทก./ทช.) 
มท (อปท.) อพช.  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
๑. การจัดงานมหกรรมเตรียมความพรอมในการรับมือตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Expo 2015) 
    สผ. ไดรวมกับองคกรภาคี อาทิ หนวยงานราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน สหภาพยุโรปประจําประเทศไทย 
(European Union: EU) สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส
ป ระจํ า ป ระ เทศ ไทย  โ ค ร ง ก า รสิ่ ง แ วดล อมแห ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment 
Programme: UNEP) และองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงานมหกรรมเตรียมความ
พรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change Expo 2015) ในระหวางวันที่ ๒๗ - 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานการเรียนรู (TK Park) ชั้น 
๘ ศูนยการคา Central World เพื่อสรางองคความรูและ
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเผยแพร
ผลงานดานการตั้งรับ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนจากชุมชน
แตละภูมิภาค ภายใตแนวคิด “เพราะอากาศเปนใจ” โดย
ได รั บ เ กี ย รติ จ า ก  พล เอก  สุ ร ศั กดิ์  ก าญจน รั ตน 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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ผ๕-๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธีเปด และมอบโลประกาศ
เกียรติคุณใหแกองคกรภาคีและชุมชนที่มีผลงานดานการ
ป รับตั วตอ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ รวมทั้ ง 
มอบเกียรติบัตรใหแกนักเ รียนนักศึกษาที่ ชนะเลิศ 
การประกวดชุดนิทรรศการและภาพยนตรขนาดสั้นระดับ
เยาวชน ภายในงานมหกรรม Climate Change Expo 
2015 มีการเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการใหความรู
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการออก 
รานแสดงนิทรรศการการดําเนินงานขององคกรภาคีและ
ชุมชน เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช องคการบริหารจัดการ 
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร วิสาหกิจเกษตรอินทรียตําบลแมวิน จังหวัด
เชียงใหม สหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จังหวัดเชียงใหม 
เทศบาลตําบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี กลุมเกษตรกรรม
ยั่งยืนตําบลคลองจินดา จังหวัดนครปฐม เปนตน 
๒. เวปไซตสํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
    สปอ./สผ. ไดจัดทําเวปไซตสํานักงานฯ โดยรวบรวม
ฐานขอมูลและภารกิจของสํานักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงขอมูลเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางครบถวน เพื่อเผยแพร
ขอมูล ความรู ความกาวหนาการดําเนินงาน ใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของและผูสนใจ โดยไดจัดทําขอมูลเปน (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยสามารถดูขอมูลไดที่ http:// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

climate.onep.go.th/ 
 
ทสจ.พังงา 
- โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ป 2559 

1) การสรางองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อเปนแหลงองคความรูดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตามกรอบมาตรา 6 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่เปนเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศ  
ในการสรางองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การสรางความเขาใจเปาหมายของประเทศ 
ในการลดการเกิดกาซเรือนกระจก และการสงเสริม
ศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหกับทุกภาค
สวนในสังคม ใหเกิดความเขาใจทั้งในภาพของทองถ่ิน 
ประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยเผยแพรผานเว็บเพจ 
www.deqp.go.th /environnet ประกอบดวยองค
ความรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรา ๖ ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 
ชุดองคความรู ที่มีความเปนปจจุบัน ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) การลดกาซเรือนกระจก 
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ผ๕-๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(Mitigation) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(Adaptation) และ วิถีชีวิตยั่งยืน (Sustainable Living) 
โดยนําเสนอแบบ 2 ภาษา แบบบทความ และ แผนภาพ
ขอมูล (Info-graphic) 

2) จัดทําชุดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของ
ประเทศภายใตมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change) 

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขารวมจัด
นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของประเทศภายใต
มาตรา ๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of United 
Nations Framework Convention on Climate Change) 
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหวางวันที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผูสนใจเขาชม
นิทรรศการดังกลาวเปนจํานวนมาก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
คน และมีสวนหนึ่งของผูสนใจเขาชมนิทรรศการไดใหการ
ประเมินความพึงพอใจ จํานวน ๗,๐๐๐ คน และมีผล
ความพึงพอใจตอการจัดแสดงนิทรรศการฯ ดังกลาวคิด
เปนรอยละ ๑๐๐ ซึ่งผลจากการจัดนิทรรศการดังกลาวจะ
ใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อจัดแสดง
นิทรรศการผลการดําเนินงานของประเทศไทยดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียว
โต สมัยที่  ๑๒ (COP22/CMP12) ณ เมืองมาราเกซ
ราชอาณาจักรโมร็อกโกซึ่งกําหนดจัดข้ึนในป 2559 
ตอไป 

 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- จัดทําขอมูลเผยแพรผานชองทางเว็บไซตของหนวยงาน
ในเร่ืองที่เก่ียวของตางๆ เชน ระบบปฏิบัติการจําลอง
พยากรณลักษณะดานสมุทรศาสตร ระบบฐานขอมูลเชิง
พื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลไทย เปนตน ซึ่ง
สามารถเขาถึงและติดตามขอมูลได 
 
องคการบริหารกาซเรือนกระจก 
- อบก. ไดพัฒนาชองทางการสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ดานการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด 
กาซเรือนกระจกเพื่อใหความรูและสรางความตระหนัก 
แกประชาชนและทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ดังนี้ 
1. เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
2. Website 
3. Social Media ไดแก Facebook และ  
Youtube ภายใตชื่อ Climate Change Channel 
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ผ๕-๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
- กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอม จัดทําแผน
แมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 โดยผานกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และมีการจัดเวทีสาธารณะ 
เพื่อเผยแพรแผนแมบทฯ (Open Seminar) นอกจากนี้ 
ไดมีการจัดทําแผนแมบทฯ เปนรูปเลมเพื่อเผยแพร 
สู ส า ธารณะ และมี การ เผยแพร ผ านทาง เวป ไซต 
www.bangkok.go.th /environment 
 
เมืองพัทยา 
- ดํา เนินการจัดทํา โครงการฝกอบรมทบทวนของ
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนเมืองพัทยา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัยพิบัติฝายพลเรือน ใหมี
ความเขาใจถึงปญหาไดดียิ่งข้ึนทั้งทางตรงและทางออม 
 
เทศบาลนครระยอง 
- ในการดําเนินการซอมแผนฉุกเฉิน มีการสงเสริมให 
ภาคสวนตางๆเขามามีสวนรวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ  
หนวยงานเอกชน  และภาคประชาชน 
 
เทศบาลนครเกาะสมุย 
- โครงการสมุยรวมใจภักดิ์ รักษสิ่งแวดลอม จัดอบรม 
ประกอบกับการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธและ 
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ผ๕-๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การเผยแพร เพื่ อสร า งจิตสานึก  และสร า งความ รู 
ความเขาใจเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมกลุมเปาหมาย 
ในการดําเนินการ คือ ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จํานวน 
๓๐๐ คน โดยกิจกรรมแบงเปน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
    ๑.กิจกรรมอบรมใหความรู  และจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร ณ อาคารเทศบาล  
    ๒. กิจกรรมรณรงค และดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่หาด
สาธารณะและชุมชนตางๆ  
 
องคกรพัฒนาเอกชน 
มูลนิธิอันดามัน 
 - ชุมชนชายฝงทะเล ในพื้นที่อําเภอกันตัง ตระหนัก และ
เห็นถึงผลกระผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในดานอาชีพ  ทรัพยากร สุขภาพ และอ่ืนๆ  
- ชุมชนชายฝงทะเล ในพื้นที่อําเภอกันตัง มีการดําเนิน
กิจกรรมรุกรับปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่สอดคลองกับวิถีทองถ่ิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขาดงบประมาณและความตอเนื่องในการสรางองค
ความรูแกชุมชน 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังขาดแผนการสนับสนุน
การสรางความตระหนัก แกชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณแกองคกร
พัฒนาเอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน 
ใหกลุมเปราะบางและกลุมเสี่ยงเขามามีสวนรวม
ในการวางแผนแกปญหา 

5.1.8 เพิ่มขีดความ 
ส า ม า ร ถ ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น 
ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการปอง กัน
แ ล ะ ล ด พิ บั ติ ภั ย จ า ก
ธรรมชาติในพื้นที่ โดยให

กระทรวงมหาดไทย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป 2558 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดมีแผนงานโครงการเพื่อสราง
องคความรูเ ก่ียวกับภัยพิบัติ ระบบการเตือนภัยและ 
การสรางเครือขายภาคประชาชนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการจัดการภัยพิบัติในทองถ่ิน ประจําป 2558 ไดแก 
โครงกา ร เส ริมสร า งองค ความ รู เ ก่ี ยว กับ ภัยพิบั ติ 
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ผ๕-๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ชุ ม ช น ห รื อ ผู อ ยู อ า ศั ย 
ใ น พื้ น ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย ไ ด 
มีสวนรวมริเร่ิมวางแผน 
เพื่อการรองรับภัยพิบัต ิ
ที่ จ ะ เ กิ ด ข้ึ น  แ ล ะ เป น
ผู บ ริหา รจั ดกา รระบบ
ฐานขอมูล  โดยภาครัฐ 
ใหการสนับสนุนดานขอมูล 
ค ว า ม รู  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
การแจงขาวเตือนภัย และ
มีการทดสอบระบบโดย
ดําเนินการรวมกับองคกร
พัฒนา เอกชน  องค ก ร 
ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
มท (อปท./ปภ.)  ทส ทก 

ทางธรรมชาติไดดําเนินการในพื้นที่  ๕ จังหวัด ไดแก 
นครสวรรค  มหาสารคาม จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ  และ
ชุมพร และโครงการสรางเครือขายศูนยเตือนภัยพิบัติ 
ภาคประชาชน ดําเนินการในพื้นที่  ๕ จังหวัด ไดแก 
ปทุมธานี พิษณุโลก ขอนแกน ลพบุรี และ สุราษฎรธานี  
 
เมืองพัทยา 
- ดําเนินการจัดตั้งประชาอาสา ทัพพระยา 2310 โดยมี
เปาหมายนําในพื้นที่มาชวยเปนหูเปนตาใหเมืองพัทยา 
เพื่อชวยแบงเบาภาระเจาหนาที่ตํารวจเมืองพัทยาซึ่งมีอยู
เพียง 500 นาย แตตองดูแลและบริการประชาชน 
100,000 คน ประชากรแฝง 400 ,000 คนและ
นักทอง เที่ยวปละ 6 ,000,000 คน  พอคาแมค า 
คนขับรถสองแถว มอเตอรไซครับจาง ผูประกอบการรม
เตียงตามแนวชายหาด ฯลฯ มาเปนสมาชิกอาสาสมัคร
หนวยเฉพาะกิจทัพพระยา 2310 โดยเมืองพัทยาจะ
จัดหาวิทยุสื่อสาร  จัดอบรมความรูเก่ียวกับการสังเกต
พฤติกรรมของพวกมิจฉาชีพ  เพื่อใหอาสาสมัครชวย
สอดสองดูแลและแจงเหตุใหกับเจาหนาที่ได 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- เทศบาลนครปากเกร็ดไดสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูสมัครเขารับการฝกอบรมมีจํานวนนอย เนื่องจาก
โครงการฝกอบรม อปพร. จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชเวลาอบรมไมนอย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรจัดอบรมทบทวนสมาชิกที่มีอยูเพื่อเพิ่มพูน
ความรู 
 
 



  

ผ๕-๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ซ่ึงผลการดําเนินการ
โครงการดังกลาวทําใหประชาชนในชุมชนไดรับความรู
เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเขามา
มีสวนรวมกับเทศบาลในการเปนกําลังเสริมและเครือขาย
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ 
 
เทศบาลนครระยอง 
- มีการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
การวางแผนและรวมดําเนินงานดานการลดภัยพิบัต ิ
จากธรรมชาติ 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.6 
- สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งสองสถานีปดชั่วคราวจึงไม
สามารถรายงานผลคุณภาพน้ําให องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ได 
 
ทสจ.สุโขทัย 
มีการจัดกิจกรรมอบรม ทสม. ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 รวมจํานวน 400 คน ดังนี ้
   1. หลักสูตรมาตรฐาน ฯ จํานวน 200 คน  
   2. ความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 200 คน 

กวา ๕ วัน 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๕-๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.อุตรดิตถ 
- จัดการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ทสม.” 
ใหสมาชิกกับ ทสม. จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓๖๐ คน 
 
ทสจ.ชัยนาท 
- จัดอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับสมาชิก ทสม. จังหวัดชัยนาท จํานวน 
120 คน จาก 8 อําเภอ 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- จัดอบรม การตรวจวัดคุณภาพน้ํ าอยางงายให กับ 
เครือขาย ทสม.เพื่อใหเครือขายมีสวนรวมในการเฝาระวัง
ปญหาน้ําเสีย 
 
ทสจ.สกลนคร  
- เพิ่มความสามารถของปาชุมชนในการเปนแหลงความ
มั่นคงทางอาหาร ปลูกปาฟนฟูพื้นที่ถูกบุกรุก ๒๐๐ ไร  
ณ ปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมภูพานและปาดงกระเฌอ  
จ.สกลนคร 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
- ดําเนินการอบรมใหความรูในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับเครือขาย ทสม. 
 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
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- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๕-๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ. ยโสธร  
- ดําเนินการอบรมใหความรูในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับเครือขาย ทสม. 
 
ทสจ.สระแกว 
ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
     1) จัดการฝกอบรมใหความรูในการบริหารจัดการขยะ 
“หลักสูตร การคัดแยกขยะ การผลิตน้ําสมควันไม การ
ผลิตแกสชีวภาพ การเลี้ยงไสเดือนดิน และการนําไปใช
ประโยชน” พรอมทั้งไดสนับสนุนพันธุไสเดือนและ 
ชุดอุปกรณในการเลี้ยง จํานวน 15 ชุด ใหกลุมเปาหมาย 
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ณ ศาลาประชาคมบาน
หนองผักบุง หมูที่  8 ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว 
     2) จัดงานรณรงคดานสิ่งแวดลอม (ตลาดนัดขยะรี
ไซเคิล) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม
บานหนองผักบุง หมูที่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงาน
ราชการ ครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานหนองแวง 
ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว และ
ประชาชนบานหนองผักบุง หมูที่ 8 จํานวนรวมทั้งสิ้น 
100 คน 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     3) จัดงานรณรงคดานสิ่งแวดลอม (ปลูกตนไม) ใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 14.30 น. 
ณ บริเวณปาดงยานาง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจากหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่จังหวัดสระแกว หนวยงานราชการ กํานัน ผูใหญบาน 
นักเรียน และประชาชนในทองที่ตําบลหนองแวง อําเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแกว จํานวนรวมทั้งสิ้น 200 คน 
     4) จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม (การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและสัตวปาดงยานาง) 1 แหง ณ บริเวณปา
ดงยานาง ตําบลหนองแวง อําเภอโคก พรอมทั้งให
คําแนะนําและคําปรึกษาการดําเนินการอยางใกลชิด 
 
ทสจ.ตรัง   
    ๑.ทสจ.ตรัง อบรมใหความรูแกประชาชน และนักเรียน 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย  
    ๒.ทสจ.ตรัง สนับสนุน สงเสริมหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง 
    ๓.ทสจ. ตรัง ดําเนินการอบรมใหความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับเครือขาย ทสม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

5.1 .9   สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
กิ จ ก ร ร ม ที่ อ า จ ไ ด รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.9  
- รวมดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอมรับมือกับการ

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 



  

ผ๕-๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ภูมิอากาศ เชน การเรง
เพิ่มประสิทธิภาพการใช
น้ําจากภาคสวนตางๆ ใน
พื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสี่ยง 
และการสรางองคความรู
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ
กิจกรรมการทอง เที่ ยว 
ใหหลากหลาย เปนตน 
รวมถึงกําหนดใหการวาง
ระบบสาธารณูปโภคและ
โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น 
ในอนาคตตองสามารถ
รับมือ กับสภาพอากาศ 
ที่รุนแรงและมีโอกาสที่จะ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่รุนแรง 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส  กษ ทก มท (อปท.) 
กก 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่เขตเมือง อ.เมือง  
จ.อุดรธานีรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ป 2554-
2557 
 
ทสจ. สุโขทัย 
ในป 2558  ไดดําเนินการดังนี้ 
1. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
2. โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โดยจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน จํานวน 5 โรงเรียน รวม 500 คน และ
อบรมชุมชนตนแบบ 4 ชุมชน รวม 650 คน  
3. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการดําเนินงานตาม ROAD MAP 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยใชหลัก 
3Rs 
4. สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานในโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน
ทางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10 แหง ที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
จัดกิจกรรมชุมชนตนแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

ผ๕-๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อยางถูกหลักวิชาการ ภายใตโครงการสรางความรวมมือ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558-๒๕๕๙ จํานวน ๒ ชุมชน โดยมี
กิจกรรมฝกอบรมใหความรู การลด คัดแยก และใช
ประโยชนจากขยะมูลฝอย สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การคัดแยกขยะอันตราย
นําไปกําจัดตามหลักวิชาการ 
 
ทสจ.กําแพงเพขร 
- โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 
 
ทสจ.อุทัยธานี  
จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ภายใตโครงการภายใต
โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 
2559 รวม 16 โรงเรียน มีนักเรียนเขารวมทั้งสิ้น 
1,440 คน 
 
ทสจ.ชัยนาท 
1.ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ
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- 
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ผ๕-๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 “โครงการคนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” กิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย ผานงานผาปาขยะรีไซเคิล 8 
อําเภอ 8 ชุมชน 
2. ดําเนินโครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะ กิจกรรมจัดตั้งรานศูนยบาท (งบพัฒนาจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559) โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อ
การคัดแยกขยะรีไซเคิล และวัสดุประชาสัมพันธ ใหกับ
กลุมเปาหมาย 59 อปท. 59 ชุมชน 
3. ไดรับการจัดสรรงบประมาณกอสรางศูนยรวบรวมของ
เสียอันตรายของจังหวัด 1 แหง (งบภายใตแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559)  
 
ทสจ.สิงหบุรี 
- จังหวัดสิงหบุรีไดดําเนินการฝกอบรม เร่ือง แนวทาง 
การดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ในวันที่ 
16 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดปลาไหล ตําบล
ประศุก อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
- จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2555  สามารถรวมรวบวัสดุรีไซเคิลไดจํานวน 
2,028 กิโลกรัม 
- จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2555 สามารถรวมรวบวัสดุรีไซเคิลไดจํานวน 
2,284 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ฝกอบรม เร่ือง การคัดแยกขยะและการทําน้ําหมัก
ชี วภาพ ในวันที่  11 กันยายน  2555 ณ ศาลา
อเนกประสงคบานทาลอบ หมูที่ 8 ตําบลโพทะเล  อําเภอ
คายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย และสงเสริมการจัดตั้งศูนยการลดคัดแยกขยะมูล
ฝอยใหกับโรงเรียน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ 
โรงแรมโกลเดนดรากอน รีสอรท อําเภอเมืองสิงหบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี โดยมีครู และนักเรียน รวมจํานวน 200 
คน จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 10 แหง 
- กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  จัดหากลาไม 
และอุปกรณการดูแลรักษาตนไม   เชน พวยรดน้ํา สาย
ยาง จอบ พลั่ว ใหกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 
จํานวน 10 แหง ที่เขารวมโครงการ  โดยโรงเรียนเปนผู
ปลูก ดูแล และบํารุงรักษา 
- จัดตั้งศูนยเรียนรูการคัดแยกขยะมูลฝอย และการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนแบบครบวงจรในชุมชน  
พรอมจัดอบรมใหความรูในการจัดตั้งศูนย ฯ จํานวน 4 
คร้ัง (ระหวางเดือนธันวาคม 2557 – มิถุนายน 2558 )   
- จัดฝกอบรม“โรง เ รียน รักษ โลก เพื่ อรอง รับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ” ใหกับโรงเรียนพื้นที่
จังหวัดสิงหบุรี ๓ แหง ๆ ละ 2 คร้ัง 
- จัดฝกอบรม“เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรและรณรงคดาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
จัดอบรมแกนนํานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึง
ชุมชน เก่ียวกับการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม ภายใต โครงการโรง เ รียนปลอดขยะ 
ดําเนินการแลว ๑๐ โรงเรียน 
 
ทสจ.เลย 
- จัดทําโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เก่ียวกับเร่ือง 
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
- สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- สรางความรู-ความเขาใจ-สรางจิตสํานึก ในการลด
ปริมาณขยะ การใชซ้ํา-ใชประโยชน และการสรางรายได
จากขยะ 
๒. จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 
๓. การศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙  
- ผูเขารวมอบรมจํานวน  จํานวน ๕๐๐ คน 
- ผูไดรับถุงผา ใชแทนถุงพลาสติก จํานวน  ๕๐๐ คน 
- มีศูนยคัดแยกธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน ๑๐ แหง 
- มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน จํานวน ๑๐ แหง 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
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ผ๕-๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.สกลนคร 
สนับสนุนการลดการปลอย CO2 
- โดยมีกิจกรรมการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในทางที่ลดลง 
- ใชทรัพยากรดวยการประหยัดพลังงาน 
- การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดการ
ปลอยมลพิษจัดทําในพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร 
 
ทสจ.ยโสธร 
- ดําเนินการ ในป 2558- ๒๕๕๙ โดยผลักดันและ
ดําเนินการพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อยางถูกหลักวิชาการ ภายใตโครงการสรางความรวมมือ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 –๒๕๕๙ 
 
ทสจ.ตรัง  
- จัดอบรมใหความรูแกชุมชนและนักเรียน ในการคัดแยก
ขยะตนทางและการทําน้ําหมักชีวภาพ 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
- กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) และองคกร WWF 
ประเทศไทย รวมจัดกิจกรรม “ปดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลด

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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- 
 
 



  

ผ๕-๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โลกรอน : 60 Earth Hour” ตั้งแตป 2551 ถึงปจจุบัน 
ดวยการรณรงคใหประชาชนรวมกันปดไฟที่ไมจําเปน เปน
เวลา 1 ชั่วโมง พรอมกับเมืองใหญทั่วโลก ตามเวลา
ทองถ่ินของแตละเมือง เพื่อเปนการรณรงคลดการใช
พลังงาน สรางการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดจนประชาชนใหมีจิตสํานึก
เปนหนึ่งเดียวกัน ที่จะชวยกันแกไข และบรรเทาสาเหตุที่
จะนําไปสูวิกฤตการณอันเกิดจากภาวะโลกรอนในอนาคต
ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
    - ป 2555ลดปริมาณการใชไฟฟา 1,528 เมกกะวัตต
เทากับลดการปลอยกาซคารบอนได-ออกไซดได 815 ตัน 
และคิดเปนมูลคา 4.37 ลานบาท 
     - ป 2556 ลดปริมาณการใชไฟฟา 1,699 เมกกะวัตต
เทากับลดการปลอยกาซคารบอนได-ออกไซดได 1,073 ตัน 
และคิดเปนมูลคา6.65ลานบาท 
     - ป 2557 ลดปริมาณการใชไฟฟา 1,768 เมกกะ
วัตตเทากับลดการปลอยกาซคารบอนได-ออกไซดได 
947 ตัน และคิดเปนมูลคา 6.76 ลานบาท 
     - ป 2558 ลดปริมาณการใช ไฟฟาได  1 ,940 
เมกกะวัตตเทากับลดการปลอยกาซคารบอนได-ออกไซด
ได 1,127 ตัน และคิดเปนมูลคา7,499,068 บาท 
 
เมืองพัทยา 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อติดตาม
คุณภาพน้ําในเขตเมืองพัทยา ใหเปนไปตามมาตรฐาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๕-๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ  นําขอมูลคุณภาพน้ํา
มาใชเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชายหาดใหดีข้ึน และวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของ
เมืองพัทยา 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- จัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา 
โดยการปรับปรุงทอระบายน้ําเปนการเพิ่มขนาดทอ
ระบายน้ําใหมีขนาดที่สามารถรองรับปริมาณน้ําในเขต
เมือง และปริมาณมวลน้ําที่อาจจะเพิ่มข้ึนในฤดูฝน 
รวมถึงการขุดลอกทอระบายน้ําเปนประจําทุกป เพื่อให
การระบายน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 

๕.๑.๑๐ พัฒนาเคร่ืองมือ
ทาง เศรษฐศาสตร เพื่ อ
รองรับการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ  ร ว ม ทั้ ง
มาตรการดานกลไกตลาด 
ม า ต ร ก า ร ท า ง ด า น
เทคโนโลยี และมาตรการ
ทางดานสังคมตางๆ และ
ประยุกตใชในสาขาตางๆ 
ไดตามความเหมาะสม 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม
ดานการบริหารความเสี่ยง

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลังไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตนัง่
หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงานแบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและ
ไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle) โดยกรมสรรพสามิตได
ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตและออกประกาศกรม
สรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขของรถยนตนั่ง
หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ประเภท
ประหยัดพลังงานแบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและ
ไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle) ที่ไดรับการลดอัตรา

 
 
 
1. เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในดานการ
ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงดวยตนเอง 
2. เกณฑการจายคาสินไหมทดแทนยังคงอาศัยการ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉินของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งอาจไมครอบคลุมพื้นที่
ประสบภัยทุกพื้นที่ 
3. ความคุมครองของโครงการอยูในอัตรา 1,111 บาท
ตอไร ซึ่งยังอยูในระดับต่ําหากเปรียบเทียบกับตนทุนการ
ผลิตที่ประมาณ 4,500 บาทตอไร 
 

 
 
 
1. ใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับการบริหาร
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติผานระบบการ
ประกันภัย 
2. ศึกษาการพัฒนาการประเมินความเสียหาย
และเกณฑการจายคาสินไหมทดแทนใหมีความ
เปนวิทยาศาสตร เพื่อใหการจายคาสินไหม
ทดแทนที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. อาจเพิ่มความคุมครองตอไรใหครอบคลุม
ตนทุนการผลิตมากข้ึน 
 



  

ผ๕-๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ข อ ง ชุ ม ช น  เ ช น  ก า ร
ประกันภัย หรือประกัน
ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก 
สภาพอากาศ เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
กค มท ทส (สผ./สป.ทส.) 
วท 

ภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 พรอมทั้ง
จัดทํารายงานสรุปผลลัพธ ผลกระทบการออกมาตรการ
เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 
2. โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2559 ผลการ
ดําเนินงาน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีพื้นที่เขารวม
โครงการฯ 21,178,578.75 ไร จากพื้นที่เปาหมายใน
การเอาประกันภัยทั้งหมด 30 ลานไร เปนเกษตรกร 
จํานวน 1,571,977 ราย เบี้ยประกันภัยรวม จํานวน 
2,921.17 ลานบาท และคาสินไหมทดแทนจํานวน 
150.50 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2559 
โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2559 ผลการ
ดําเนินงาน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีพื้นที่เขารวม
โครงการฯ 21,178,578.75 ไร จากพื้นที่เปาหมายใน
การเอาประกันภัยทั้งหมด 30 ลานไร เปนเกษตรกร 
จํานวน 1,571,977 ราย เบี้ยประกันภัยรวม จํานวน 
2,921.17 ลานบาท และคาสินไหมทดแทนจํานวน 
150.50 ลานบาท 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
การพัฒนากลไกของประเทศไทยในการขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินดานการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกําหนดใหมีกลไกดานการเงินสําหรับการดําเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ ยัง
ไมมีกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง และไมมีหลักเกณฑในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยจําเปนตองวิเคราะหและพัฒนา
กล ไ ก ที่ มี อ ยู  ร ว ม กับผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย 
(Stakeholder) ทั้งในและตางประเทศ ตาม



  

ผ๕-๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สผ. ในฐานะหนวยประสานงานกลางแหงชาติของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (National Focal Point) และหนวย
ประสานงานกลางระดับประเทศ (National Designated 
Authority: NDA) ซึ่งมีภารกิจเก่ียวกับการประสานการ
ดําเนินงานระหวางกองทุน Green Climate Fund: GCF 
กองทุน Adaptation Fund และกลไกทางการเงินที่
สนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ า ก าศ  อยู ร ะ หว า ง ดํ า เ นิ น ง าน พัฒน า กล ไ ก
ภายในประเทศเพื่อรองรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ตางประเทศ ดังนี้  
๑) จัดทําแผนการขอรับสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand 
Country Programme)  
๒) เกณฑการขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ทสจ. สุโขทัย 
ไดดําเนินการในป 2559  ดังนี้ 
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 – 2579 รวม
กับสผ.และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) 

พิจารณา จึงตองใชระยะเวลาในการพิจารณาในชวง
เร่ิมตนของการดําเนินงานคอนขางมาก และจําเปนตองทํา
ความเขาใจกับผูมีสวนเ ก่ียวของภายในประเทศให
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ขอตกลงของนานาชาติภายใตกองทุนทางการเงิน
ระหวางประเทศใหเกิดความรูความเขาใจที่
ถูกตองและตองทันตอสถานการณที่นานาขาติ
จะตองแขงขันกันขอรับการสนับสนุนเงินทุนตาม
กลไกระหวางประเทศตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๕-๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.กําแพงเพชร 
- ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
 
ทสจ.ชัยนาท 
1.ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 “โครงการคนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” กิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย ผานงานผาปาขยะรีไซเคิล 8 
อําเภอ 8 ชุมชน 
2. ดําเนินโครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะ กิจกรรมจัดตั้งรานศูนยบาท (งบพัฒนาจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559) โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อ
การคัดแยกขยะรีไซเคิล และวัสดุประชาสัมพันธ ใหกับ
กลุมเปาหมาย 59 อปท. 59 ชุมชน 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
- ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
-จัดทําแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับจังหวัด โดยจังหวัดสุโขทัยรวมกับองคกรความ
รวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ตรัง  
- ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 
- 

 
- 

๕ . ๑ . ๑ ๑  เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพบุคลากรและ
หน ว ย ง านที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง 
ในการดําเนินการดานการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ โดยสนับสนุน
ให บุ ค ล า ก ร ไ ด รั บ ก า ร
พัฒนาความรูทางวิชาการ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ดํ า เนิน งานที่ เ ก่ี ยวของ
อยางตอเนื่อง รวมถึงสราง
กลไกการถายทอดองค
ความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณด านการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ร ะ ห ว า ง
หนวยงานที่เก่ียวของและ
ภายในหนวยงานเดียวกัน  
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ./อบก.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
๑. การจัดฝกอบรมภายใตโครงการสนับสนุนการพัฒนา
และดําเนินงานดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย (Support to the Development 
and Implementation of the Thai Climate 
Change Policy : Climate Policy)  
     สผ. และกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ  
การกอสราง และความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry 
for the Environment, Nature Protection, Building 
and Nuclear Safety: BMUB) ผานองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศของเยอรมัน (German International 
Cooperation: GIZ) รวมกันดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
การบูรณาการแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเร่ิม
ดําเนินงานมาตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๒ – กันยายน 
๒๕๕๖ และขยายเวลาโครงการตอเนื่องมาถึงปจจบุัน ซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
– กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในประหวางป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ไดจัดการฝกอบรมใหจังหวัดและเทศบาลนํารอง จํานวน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๑๗ จังหวัด ๓๒ เทศบาล ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ
ป ระ เทศ ไทย  ให จั ด ทํ า แผนป ฏิบั ติ ก า รด า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือมีการบูรณาการแผน
แมบทฯสูแผนจังหวัด/แผนพัฒนาเทศบาล 
๒. โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดสรรและการใช
งบประมาณสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายดานการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  ( Strengthening 
Thailand’s Capacity to Link Climate Policy and 
Public Finance)  
     สผ. และสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme: UNDP) 
ไดรวมดําเนินงานโครงการดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
หนวยงานในประเทศไทยในการเชื่อมโยงนโยบายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแผนงาน โครงการ และการ
จัดสรรงบประมาณสาธารณะของหนวยงานตางๆ รวมถึง
มาตรการการติดตามการใชงบประมาณเพื่อสนับสนุน
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
องคการบริหารกาซเรือนกระจก 
1. อบก. ไดจัดตั้ ง ศูนยวิชาการนานาชาติดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
International Technical and Training Center: 
CITC) ตั้งแตป 2558 เพื่อบูรณาการองคความรูดานการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



  

ผ๕-๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
และถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรที่เก่ียวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึง การ
เสริมสราง และพัฒนาเครือขายองคความรูดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และในกลุม
ประเทศ ASEAN ศูนย CITC ไดมีการดําเนินงานสนับสนุน
ดานการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมประเทศ
ไทยสูประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง และขยายผลสู
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพของศูนย CITC เปนโครงการ Flagship และ
โครงการบูรณาการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหความสําคัญและเรงดวนใหพัฒนาศักยภาพ
ภาคสวนไทยใหมีความพรอมดานการจัดการกาซเรือน
กระจก ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง นอกจากนี ้
ศูนย CITC ยังไดประสานความรวมมือกับ UNFCCC  
และ ASEAN Secretariat เพื่อผลักดันใหศูนย CITC  
เปนศูนยกลางองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของอาเซียนในอนาคต 
ศูนย CITC ไดมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมใน
ประเทศและระดับอาเซียน ดังนี้ 

หลักสูตร กลุมเปาหมาย 
ผูเขาฝก 
อบรม 

1. การจัดทําบัญชีกาซเรือน 
กระจกรายสาขา

(Greenhouse Gas 
Inventory: GHGI) 

หนวยงานภาครัฐ
สวนกลางและ 
สถาบันการศึกษา  

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

2. การพัฒนาอยางยั่งยืนที่

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change  Management for 

Sustainable Development: 

CCSD) สําหรับประเทศไทย

และกลุมประเทศอาเซียน 

(หลักสูตร International)  

หนวยงานภาครัฐ
สวนกลาง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน ไทย
และอาเซียน 

369 

3. กลไกการลดกาซเรือน

กระจก (Mitigation 

Mechanism: MM) สําหรับ

ประเทศไทยและกลุมประเทศ

อาเซียน (หลักสูตร 

International)  

หนวยงานภาครัฐ
สวนกลาง 
สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน  
ไทยและอาเซียน 

250 

4. เศรษฐศาสตรเบื้องตนวา
ดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ(Climate 
Change Economics: 
CCE)(Fundamental) 

หนวยงานภาครัฐ
สวนกลาง 
สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน 

95 

5. หลักสูตรการเงินดานการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Finance: CF) 

สําหรับประเทศไทยและกลุม

ประเทศอาเซียน (หลักสูตร 

International)  

หนวยงานภาครัฐ
สวนกลาง 
สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน 
ไทยและอาเซียน 

90 

 
 
 
 
 



  

ผ๕-๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

6. ทักษะการเปนวิทยากร 
(Train the Trainer: TTT) 

หนวยงานภาครัฐ
สวนกลาง และ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

123 

7. เศรษฐศาสตรเบื้องตนวา
ดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Economics: 
CCE) (Fundamental) 
ผานระบบ e-learning 

สถาบันการศึกษา 149 

รวม  
 

1,256 
 

๕ .๑ .๑๒  ส ง เ ส ริ มก า ร 
ศึกษา วิจัย และพัฒนา
ระบบการจั ดก า รและ
เทค โน โลยี ที่ เ ก่ี ย วข อ ง 
ใหมีศักยภาพเพียงพอเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศตอระบบนิเวศ
ในพื้นที่ลุมน้ํา  แนวทาง 
การลดความออนไหวและ
เปราะบางของระบบนิเวศ 
และแนวทางการสร า ง
ภูมิ คุม กันของภาคส วน

สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ปงบประมาณ 2558 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ชุดโครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีวัตถุประสงคเพื่อขยายความรูในกรอบ
ความคิดการศึกษาและการวางยุทธศาสตรการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทที่เหมาะสม และเพื่อ
เสนอทางเลือกเชิงนโยบายตอการบูรณาการประเด็นดาน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนโยบายระยะยาวของ
ประเทศ ซึ่งมีการศึกษาทั้งสิ้น 7 โครงการ ในดานการ
ปรับตัวเชิงพื้นที่/รายภาคสวน และกลไกสนับสนุนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (ฝาย 3) 
2. ชุดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูและความเขาใจ

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การดําเนินการในอนาคตนักวิจัยบางสวนได
เสนอใหภาครัฐมีการจัดซื้อซูเปอรคอมพิวเตอร



  

ผ๕-๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตางๆ 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส กษ วท วช. ศธ นร 
(สกว.) 

เก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกตอ
ประเทศไทย กรอบวิจัยประกอบดวย  
1) การศึกษาดานวิทยาศาสตรของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย และ 2) การศึกษา
ดานการประเมินและการคาดการณผลกระทบเชิงลึกตอ
ตอภาคเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งมีการศึกษา
ทั้งสิ้น 12 โครงการ ในดานความแปรปรวนและการ
กระจายตัวของฝน,ดานการพยากรณอากาศรายฤดูกาล 
และดานแบบจําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต (ฝาย 3) 
3. โครงการวิจัย “อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอการเจริญเติบโต ออกดอกและติดผลของ
ลําไยพันธุดอ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2” ภายใตศูนย
เครือขายวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจ-สกว. ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมและลําปาง ซึ่ งใช เปนพื้นที่ตนแบบในเขต
ภาคเหนือ ผลการดําเนินงาน ทําใหไดขอมูลทางวิชาการ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตอการเจริญเติบโต 
ออกดอก และติดผลของลําไยทั้งที่ออกดอกตามธรรมชาติ
และลําไยนอกฤดู ซึ่งผลงานวิจัยไดถูกเผยแพรผานเวที
ประชุมเสวนาวิชาการดานลําไย ทําใหเกษตรกรผูปลูก
ลํา ไยและผู ส งออกรับทราบขอมูลและตระหนักถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตอการผลิต
ลําไยทั้งดานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณ
น้ําฝน และเพื่อพัฒนามาตรการเฝาระวัง (ฝาย 2) 
4. โครงการวิจัยเร่ือง “ผลกระทบตอการผลิตลําไยภาค
ตะวันออกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” โดยศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เคร่ืองมือตรวจวัดสภาพอากาศที่ติดตั้งภายในสวนลําไย
ของเกษตรกรมีราคาแพง และไมสามารถใหเกษตรกร
บันทึกหรือใชตรวจวัดสภาพอากาศเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

เพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



  

ผ๕-๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มีตอการผลิตลําไย
นอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี ตนแบบพื้นที่ปลูกลําไยในภาค
ตะวันออก เพื่อเปนขอมูลใหแกเกษตรกร ผูสงออก และ
หนวยงานที่เก่ียวของในการเฝาระวังตั้งรับ และปรับตัว
เพื่อการจัดการสวนลําไยนอกฤดูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนํามาประยุกตใชกับไมผลชนิดอ่ืนๆ ที่ปลูกใน
จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลเสริมกับโครงการ 
Climate change ของลําไยในภาคเหนือ ในการเปน
ตนแบบของการบริหารจัดการผลิตผลไมไทย (ลําไย)  
ที่สามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก
ที่สงผลตอภาคการผลิตไมผลของประเทศไทยตอไป  
(ฝาย 2) 
5. โครงการวิจัยเร่ือง “การปรับการออกดอกของสมโอ
เพื่ อตอบสนองความต องการของตลาดส งออก”  
โดยมุงเนนการศึกษาผลของสารพาโคลบิวทราโซลในการ
ชักนําการออกดอกของสมโอพันธุทองดีและขาวน้ําผึ้ง  
ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับคือ ชุดความรูในการควบคุมการ
ออกดอกของสมโอ ที่สามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกได (ฝาย 2) 
 
ปงบประมาณ 2559 
มีการดําเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ชุดโครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
- มีการสนับสนุนทุนวิจัยในชุดโครงการเพิ่มเติมอีก 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ควรมีการทดลองซ้ําและปรับเปลี่ยนวิธีตาม
ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหไดผลที่ชัดเจนยิ่งข้ึน  
2) ควรเตรียมตนสมโอใหมีความพรอมและมี
ความสมบูรณตนโดยการตัดแตงก่ิง การปลิดผล 
หรือแมแตทําการผลิตในโรงเรือนที่สามารถ
ควบคุมปจจัยตางๆ ไดดีกวาการปลูกในสภาพ
แ ป ล ง  เ พื่ อ ใ ห ไ ด ผ ล ที่ ชั ด เ จ น ข้ึ น แ ล ะ             
ตนสมโอออกดอกไดเพิ่มข้ึน 
 

- 



  

ผ๕-๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โครงการ และมีผลการดําเนินการที่กอใหเกิดองคความรู
เพื่อใชในการวางแผนเพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคตในพื้นที่จั งหวัดอุดรธานี
ประกอบดวย 
- แผนที่การแพรกระจายความเค็มในน้ําบาดาลและในดิน
ในสภาพปจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
ภูมิอากาศและความเค็มของดินตอการปลูกขาว ใน
รูปแบบแผนที่ ซึ่งแสดงใหเห็นการเพิ่มพื้นที่น้ําบาดาลเค็ม
และอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมสงผลตอปริมาณผลผลิตขาว
มากนักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตปริมาณฝน
เพิ่มข้ึน 
- ขอมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาของลุมน้ํา 
หวยหลวง และอางเก็บน้ําหวยหลวงในปจจุบัน และการ
คาดการณเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาของลุมน้ําหวยหลวง
ในอนาคต พบวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
อนาคต ตามภาพจําลอง A1B สงผลใหมีปริมาณน้ําฝน
และน้ํ าทา เพิ่มสูง ข้ึน แตภาพจําลอง RCP4.5 และ 
RCP8.5 พบวามีปริมาณน้ําฝนและน้ําทาลดลง 
- ขอมูลการประเมินความเสี่ยงเมืองและชองวางกลไก
สถาบันของการวางแผน การจัดทําผังเมือง และนโยบาย
อ่ืนๆ ซึ่งไดศึกษากลไกสถาบันในสามภาคสวนการใช
ประโยชนที่ดิน การประปา และการจัดการน้ําเสีย 
2. ชุดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- มีการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการการเปลี่ยนแปลง



  

ผ๕-๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สภาพภูมิอากาศ เพิ่มเติมอีก 8 โครงการ ในดานสภาพ
ภูมิอากาศในอดีต ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ การ
คาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฟลักซของ
คารบอน น้ํา และพลังงานในระบบนิเวศนรูปแบบตางๆ 
ในสวนโครงการที่ดําเนินการที่ดําเนินการแลวเสร็จนั้นมี 8 
โครงการ อาทิ 
- การยอสวนแบบจําลองสภาพภูมิอากาศและการ
ประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ
การปลูกขาว โดยการยอสวนแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิมีแนวโนมสูงข้ึน และ
ปริมาณฝนที่ตกมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน ขณะที่ปริมาณผลผลิต
ขาวในชวงปค.ศ. 2090-2099 ในทุกแบบจําลองพบวา
ปริมาณผลผลิตขาวนาชลประทานมีปริมาณลดลง ขณะที่
นาน้ําฝนมีปริมาณสูงข้ึน 
-  พัฒนาวิธีการหาปริมาณฝนจากภาพถายดาวเทียม
ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย เมื่อใชวิธีการดังกลาวหา
ปริมาณฝนเฉลี่ยระยะยาว 20 ป พบวา พื้นที่ที่มีปริมาณ
ฝนสูงสุดอยูในบริเวณภาคใต และภาคตะวันออก โดยมี
ปริมาณฝนอยูในชวง 1,800-2,300 มิลลิเมตรตอป 
ภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณฝน 800-1,100 
มิลลิเมตรตอป และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,100-
1,400 มิลลิเมตรตอป 
-  ศึกษาผลกระทบและกลไกของปรากฏการณ Madden-
Julian Oscillation และปรากฏการณที่แปรผันภายใน
ฤดูกาลตอปริมาณฝนในคาบสมุทรอินโดจีน พบวา



  

ผ๕-๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ภาพรวมปริมาณฝนรายสัปดาหในคาบสมุทรอินโดจีน มี
ความสัมพันธกับปรากฏการณ MJO อยูบาง แตก็มี
ปรากฏการณระยะสั้นอ่ืนๆ สงผลตอการเกิดฝนมากกวา 
ทําใหไมสามารถใชพัฒนาการณของ MJO เพียงปจจัย
เดียวบงชี้การเกิดฝนได 
 -  การคาดการณปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดใน
ระดับลุมน้ําของประเทศไทยและจีน พบวา 6 ลุมน้ําหลัก 
ไดแก ลุมน้ําสาละวิน ปง วัง สะแกกรัง แมกลอง ปตตานี 
และภาคใตฝงตะวันตก มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีความชุมชื้น และฝนสะสมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนและ
สม่ําเสมอในเกือบทุกดัชนี 
3.โครงการวิจัย “อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอการเจริญเติบโต ออกดอกและติดผลของ
ลําไยพันธุดอ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2” ภายใตศูนย
เครือขายวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจ-สกว. ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมและลําปาง 
    1) ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตั้งแตอดีต 
(30 ปยอนหลัง) ถึงปจจุบัน   (ป 2557-2559) ในพื้นที่
ปลูกลําไยของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ซึ่งพบวาสภาพ
อากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาก คือ อุณหภูมิใน
ปจจุบันเพิ่มข้ึนจากในอดีตอยางมีนัยสําคัญ แตปริมาณ
น้ําฝนสะสมตอปไมมีความแตกตางทางสถิติ 
    2) ขอมูลความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของ
ลําไยกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในพื้นที่
ภาคเหนือ และผลกระทบของสภาพอากาศตอพัฒนาการ



  

ผ๕-๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การเจริญเติบโตของตนลําไยสายพันธุอีดอของเกษตรกร
ระหวางตนลําไยที่ราดสารและไมราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรต โดยพบวาการชักนําใหลําไยออกดอก 3 ฤดูกาลผลิต 
สามารถชักนําใหลําไยออกดอกไดตามปกติ ขณะที่ลําไย
กลุมไมราดสารมีการออกดอกตามธรรมชาติใหผลผลิต
เพียงฤดูกาลผลิตปแรกเทานั้น ในขณะที่ปที่ 2 และ 3 ไม
มีการออกดอกติดผล สวนการตอบสนองของตนลําไยตอ
สภาพอากาศพบวา อุณหภูมิที่สูงข้ึนพรอมปริมาณน้ําฝนที่
มาก จะทําใหมีการแตกใบเร็วข้ึนและพัฒนาไดดีกวาชวงที่
อุณหภูมิต่ํากวา แตในชวงออกดอกอุณหภูมิของอากาศ
ควรเย็นลง และมีปริมาณน้ําฝนที่นอยหรือไมมีเลย เพื่อชัก
นําการออกดอกที่สมบูรณ และหากอุณหภูมิสูงในชวง
พัฒนาการผลจะทําใหเก็บเก่ียวผลผลิตไดเร็วข้ึน เนื่องจาก
มีการพัฒนาการของผลดี สวนการตอบสนองของลักษณะ
อ่ืนๆ ในดานการเจริญเติบโต เชน ความยาวชอดอก 
จํานวนเพศดอก หรือระยะการบานของดอกตอชอก 
พบวาไมมีความสัมพันธกับอุณหภูมิหรือปริมาณน้ําฝนที่
ชัดเจน 
    3) สภาพอากาศที่แปรปรวนสงผลตอพัฒนาการของ
ลําไย (การออกดอก ติดผล และความสมบูรณของชอผล) 
และการจัดการแปลงของเกษตรกร 
    4) ขอมูลความสูญเสียปริมาณผลผลิตลําไยจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ 
4.โครงการวิจัยเร่ือง “ผลกระทบตอการผลิตลําไยภาค
ตะวันออกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” 



  

ผ๕-๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

    1) ขอมูลสภาพอากาศของสวนลําไยของเกษตรกรใน
จังหวัดจันทบุรีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เงาฝนจํานวน 2 สวน 
(อ.โปงน้ํารอน) และสวนลําไยที่อยูในเขตปกติที่มีฝนตก
มากจํานวน 2 สวน (อ.ทาใหม และ อ.เขาคิชฌกูฏ)  โดย
พบวาสภาพอากาศจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนเฉลี่ยสูงกวา 35 
องศาเซลเซียส 
    2) ขอมูลการเจริญเติบโต (ปริมาณดอก สัดสวนเพศ
ดอก การติดผล) ของตนลําไย 
    3) ขอมูลความสัมพันธของการราดสารการออกดอก 
และดอกบานกับปริมาณน้ําฝน โดยพบวาหากมีปริมาณ
ฝนตกมากในชวงการติดผลระยะแรก จะทําใหดอกหรือผล
ในชอรวง ซึ่งสงผลใหปริมาณผลในชอลดลงแตไมมีปญหา
ตอการติดผล 
5. โครงการวิจัยเร่ือง “การปรับการออกดอกของสมโอ
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดสงออก” 

ไดชุดความรูตนแบบในการควบคุมการออกดอกของ
สมโอที่ไดผลดียิ่งข้ึนกวาการงดน้ําเพียงอยางเดียว โดย
พบวาสารพาโคลบิวทราโซลสามารถชักนําใหตนสมโอออก
ดอกและติดผลไดเพิ่มข้ึนหนึ่งเทาตัวในตนสมโอที่มีอายุ 
10 ป (เฉลี่ยตอตน 147-185.75 ผล) มากกวาตนที่
ไม ใหสาร ( เฉลี่ยตอตน 77.5 -81.25 ผล)  อีกทั้ ง
ประสิทธิภาพของสารนี้ยัง ข้ึนกับสายพันธุสมโอดวย 
โดยสารพาโคลบิว ทราโซลสามารถชักนําใหสมโอพันธุขาว
น้ําผึ้งออกดอกไดมากกวาสมโอพันธุทองดีโดยเฉพาะการ
ราดสารในชวงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน ขอมูล



  

ผ๕-๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

วิจัยที่ไดนี้จะเปนผลดีตอการวางแผนและการจัดการการ
ผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด ตลอดจนผูบริโภค
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งยังเปนตนแบบชุด
ความรูของการบริหารจัดการผลิตผลไมไทยวิธีการหนึ่งที่
สามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่
สงผลตอภาคการผลิตไมผลของไทยไดในระยะตอไป 

๕ .๑ .๑๓  สนั บสนุ น ให 
มีการศึกษารายละเอียด
และสร า งความ เข า ใ จ
เ ก่ี ย ว กั บ อ นุ สั ญ ญ า 
ขอตกลงและพันธกรณี
ด า นสิ่ ง แ วดล อม  แล ะ
กรอบความตกลงอ่ืนๆ ที่ 
มี ป ร ะ เ ด็ น เ ก่ี ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม รวมทั้ ง ให 
มีการติดตามสถานการณ
การเจรจาและทาทีของ
ประเทศตางๆ ที่จะมีผล 
ทั้ ง เ ชิ ง บ วกและลบต อ
ป ร ะ เ ท ศ  ทั้ ง ใ น มิ ติ 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดลอม เพื่ อนํ ามา
กําหนดทาทีของประเทศ 
ที่ เหมาะสม โดยเฉพาะ

ภาคเอกชน 
บริษัท บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
- ทางบริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนในการสงตัวแทน
เขารวมสัมมนาและฟงบรรยายของภาครัฐ เพื่อนํามาใชใน
การกําหนดนโยบายและกลยุทธดานความยั่งยืนของ
องคกร 
 
บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 
- ติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของรัฐบาลไทย 
และประเทศต า งๆ  ในความตกลงปา รีสด านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีการจัดทําแผนงาน
เพื่อลด CO2 ใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ และ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โดยในปหนาจะนํา SDGs มาพิจารณาใน
การดําเนินกิจกรรม 
 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
- เอสซีจีมุงมั่นเปนองคกรชั้นนําไดใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนองคกรเพื่อมุงสู Sustainable Development 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๕-๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทาทีการเจรจาในเชิงรุก 
โดยมีการเปดเผยขอมูลให
สาธารณชนได รับทราบ
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือของทุกภาคสวน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส กต  กษ  พณ  ศธ  
ภาคเอกชน 

Goals ซึ่งประเทศไทยไดรวมลงนามในปฏิญญา “เปลี่ยน
โลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
และความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุม 
COP21 เพื่อรวมกันควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมให
เพิ่มข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยเอสซีจีไดตั้งเปาหมาย
ลดกาซเรือนกระจกตอหนวยการผลิตลงรอยละ 10 
ภายในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2550 ปจจุบันเอสซีจี
สามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลง 
1.81 ลานตัน คิดเปนรอยละ 7.0 เทียบกับ BAU ป 
2550 
       นอกจากนี้ในป 2559 ประเทศไทยไดรับการรับรอง
จากประเทศสมาชิกใหเปนประธานกลุม G77 และผูนํา
ของประเทศไทยไดนําเสนอวิสัยทัศน “จากวิสัยทัศนสูการ
ปฏิบัติ : ความเปนหุนสวนที่ครอบคลุมทุกฝายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผนวกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนทางเลือกของแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เอสซีจีซึ่งเปนองคกรธุรกิจขนาดใหญของประเทศ ไดนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินธุรกิจและมุงมั่นที่จะเปนแบบอยางของการพัฒนา
อยางยั่งยืน เพื่อสรางการเติบโตดานเศรษฐกิจอยาง
พอเพียง ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพที่ดีของสังคม รวมทั้งพัฒนาผู
มีสวนไดสวนเสียในสังคมใหมีความสุข ในป 2559 เอสซี
จีไดเขารวมสนับสนุน นําเสนอ แสดงความเปนตนแบบ
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในการประชุม G77 Meeting on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

Investment for Sustainable Development แสดงให
เห็นวาภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองและบรรลุได
ทั้ง 17 เปาหมาย นอกจากนี้เอสซีจียังไดเปนผูแทนกลาว
ปาฐกถาพิเศษเก่ียวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในภาคธุรกิจ 
        เอสซีจีมีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานดานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสีย และปฏิบัติตามแนว
ทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 
ฉบับ G4 ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
        เอสซีจีตั้งมั่นในวิสัยทัศนที่จะเปนแบบอยางดาน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชในดานการบริหารจัดการน้ํา และนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบในการ
ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และพรอมจะเผยแพรเพื่อให
องคกรอ่ืนๆ สามารถเรียนรูและนําไปประยุกตใชตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๑๔ เร งจัด เต รียม
ม า ต ร ก า ร ร อ ง รั บ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจาก
มาตรการทางการคาและ
ขอตกลงระหวางประเทศ
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสรางกลไก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- การใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส  
 เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอก สุร
ศักดิ์  กาญจนรัตน) ไดเขารวมพิธีลงนามระดับสูงความตก
ลงปารีส (High-level signature ceremony for the 
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ผ๕-๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การติดตามการกําหนด
นโยบายหรือมาตรการ
ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง
ประเทศคูคาหลักที่อาจ
สงผลกระทบตอการคา 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ./อบก.) พณ 

 

Paris Agreement) ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงเจตจํานงตอการ
ดําเนินการเพื่อใหสัตยาบันตอความตกลงปารีส ตอมาพล
เอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมอบสัตยาบัน
สารเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสในการประชุม High-
level Event on the Entry into Force of the Paris 
Agreement ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นคร
นิ ว ยอร ก  สห รั ฐอ เม ริ ก า  ใ นก า รป ระชุ ม สมั ช ช า
สหประชาชาติ สมัยที่ ๗๑ (United Nations General 
Assembly: UNGA 71) โดยความตกลงปารีสมีผลบังคับ
ใชแลวเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เปน
กรอบความรวมมือระยะยาวของประชาคมโลกในการ
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
สาระสําคัญ คือ 
 (๑) การกําหนดเปาหมายรวมกันระดับโลก 
ในการรักษาการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก ใหต่ํากวา 
๒ องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับของอุณหภูมิเฉลี่ย
กอนยุคอุตสาหกรรม และจะพยายามรักษาเปาหมาย 
การเพิ่มของอุณหภูมิไมใหเกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เพื่อลด
ความเสี่ยงจากผลกระทบรุนแรงเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
 (๒) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พยายามผลักดันใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบที่มีภูมิคุมกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปลอยกาซเรือน
กระจกต่ําโดยที่ไมเปนภัยคุกคามตอการผลิตอาหาร  
 (๓) ทําใหการไหลของเงินทุนมีความสอดคลอง
กับรูปแบบการพัฒนาที่มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา ทั้งนี้ ความ
ตกลงจะมีผลบังคับใชเมื่อภาคีอนุสัญญาฯอยางนอย ๕๕ 
ภาคี ครอบคลุมการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวารอย
ละ ๕๕ ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดได
มอบสัตยาบันสาร 

ในระยะตอไป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
สผ. จะดําเนินการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจาก
การดําเนินมาตรการตอบสนองดานการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของตางประเทศในดานธุรกิจการคาและ
ความรวมมือระหวางประเทศตอประเทศไทย 

 
องคการบริหารกาซเรือนกระจก 
1. อบก. ไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาตลาด
คารบอนระหวางประเทศ และการกําหนดมูลคาคารบอน
เพื่อนําไปสูมาตรการลดกาซเรือนกระจก เพื่อจะนําไปสู
การกําหนดมาตรการลดกาซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
มีผลการศึกษาดังนี้ 

         1) การศึกษามูลคาคารบอนสําหรับประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากมาตรการภาษีคารบอน พบวา อัตราภาษี
คารบอนที่เหมาะสมของไทย โดยกําหนดจากเปาหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การลดกาซเรือนกระจกรอยละ 7 – 20 ตามแผน NAMA 
ไดแบงฉากทัศน (scenario) ออกเปน 3 กรณี คือ จาก
เปาหมายการลดกาซฯ รอยละ 7 รอยละ 12 และ รอย
ละ 20 จากกรณีปกติ (business as usual: BAU) โดยใช
เคร่ืองมือ GTAP-E พยากรณอัตราภาษีคารบอนเฉลี่ย
ตลอดชวงป 2556 – 2583 และใชเคร่ืองมือเศรษฐมิติ
พยากรณ อัตราภาษีคารบอนเฉลี่ยใน 3 ชวงเวลา 
(ระหวางป 2556 – 2583) ซ่ึงแปลงคาเปนอัตราภาษี
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่ คิดบนฐานองคประกอบคารบอน 
(ทดแทนภาษีสรรพสามิตเดิม) และไดผลลัพธ ดังนี้ 

การประมาณการอัตราภาษีคารบอน ดวยแบบจําลอง GTAP-E 

อัตราภาษีคารบอน 
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก (รอยละ) 

7 12 20 
อัตราภาษีคารบอน 

(USD/tCO2) 
$7.16 $12.28 $20.46 

อัตราภาษีคารบอน 

(USD/tCarbon) 
$1.95 $3.53 $5.58 

อัตราภาษีคารบอน 

(บาท/tCarbon) 
฿58.58 ฿100.47 ฿167.40 

 

การประมาณการอัตราภาษีคารบอน ดวยแบบจําลองเศรษฐมิติ 

ภาษีคารบอน (บาท/

กิโลกรัมคารบอน) 

ในแตละชวงเวลา 

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก 

(รอยละ) 

7 12 20 

2556-2563 11.27 16.04 26.02 

2564-2573 9.74 15.35 28.10 

2574-2583 5.43 11.28 27.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระดับราคาคารบอนเครดิตที่มีแนวโนมเปนไปได คือ ราคา 
200 – 250 บาทตอตันคารบอนฯ ซึ่งเปนราคาสําหรับ
โครงการประเภทกาซชีวภาพ สวนราคาคารบอนเครดิต
ของโครงการประเภทอ่ืนนั้น ยังไมสามารถสรุปได 
 2) การศึกษาความเปนไปได รวมถึงขอดีขอเสียในการ
พัฒนาตลาดคารบอนระหวางประเทศ พบวา 
- ผูขายคารบอนเครดิตไทยมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับตลาด 
คารบอนในตางประเทศ เนื่องดวยราคาเสนอขายอยูใน
ระดับที่ต่ํากวาราคาคารบอนในตลาดตางประเทศ (90 – 
320 บาทตอตันคารบอนฯ ในตลาดภาคสมัครใจ หรืออยู
ในชวง 130 – 1,200 บาทตอตันคารบอนฯ ในตลาด
ภาคบังคับ) อยางไรก็ดี โอกาสที่จะขายคารบอนเครดิตได
นั้น  อาจจะเปน ไปไดยาก เนื่ องจากขอจํ า กัดด าน
กฎระเบียบของประเทศ ผูซื้อคารบอนเครดิตที่ได รับ
อนุญาตใหซื้อ International Carbon Offset ไดใน
ปริมาณที่นอย และตองซื้อจากตลาดภาคบังคับหรือ
คารบอนเครดิตตามพิธีสารเกียวโตเทานั้น 
- การเชื่อมโยงผูขายคารบอนเครดิตของไทยกับตลาด 
คารบอนในตางประเทศนั้น ตองอาศัยเงื่อนไข 2 ประการ
ที่สําคัญ คือ (1) ตลาดคารบอนของไทยควรจะเปนตลาด
แบบบังคับ หรือ Cap-and-Trade และ (2) ประเทศไทย
ควรจะมีการกําหนดเปาหมายการลดกาซฯ อยางเขมงวด 
ทั้งนี้ เพราะเปนเงื่อนไขของประเทศผูซื้อที่ใชระบบตลาด
ภาคบังคับ 
- ตลาดคารบอนของไทย (T-VER และ Thailand V-ETS)  

 



  

ผ๕-๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีศักยภาพในการพัฒนา “คุณภาพคารบอนเครดิต” ของ
ไทยใหเปนที่ยอมรับของประเทศเหลานี้ หรือ อาจจะ
ออกมาในรูปแบบ “ความตกลงทวิภาคี” มากกวาการใช
ระบบกลไกตลาดแบบทั่วไป 
2. อบก. ได เขารวมโครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(Partnership Readiness Market Readiness : PMR) 
และคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบรางหนังสือขอตกลงรับ
ความชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Agreement) จาก
ธนาคารโลก โดยมีการดํา เนินกิจกรรมตางๆ ใน 4 
องคประกอบหลัก ไดแก  
1. การเตรียมองคประกอบที่สําคัญสําหรับการดําเนนิ
กลไก Energy Performance Certificate (EPC) 
scheme แบบสมัครใจ 
2. การพัฒนาแผนการลดกาซเรือนกระจก การศึกษาการ
กําหนดราคาคารบอนเครดิต และกองทุน LCC สําหรับ 
Low Carbon City program 
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานกรอบโครงสรางกฎหมาย
สําหรับการดําเนิน กลไก Emission Trading Scheme 
(ETS) 
4.การบริหารจัดการโครงการ ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินโครงการ 
 
 



  

ผ๕-๗๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

5.1.15  ส ง เส ริมและ
สนับสนุนใหมีการเพิ่มสื่อ
ห รื อ ช อ ง ท า ง  วิ ธี ก า ร
แลก เปลี่ ย นและส ร า ง 
องคความรู เร่ืองภาวะโลก
รอนให กับประชาชนใน
พื้ น ที่ ม า ก ข้ึ น  เ พื่ อ ใ ห
ประชาชนไดทราบปญหา
แ ล ะ ส า ม า ร ถ กํ า ห น ด
มา ต ร กา ร ก า รแ ก ไ ข ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของตนเองได 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทก ทส มท (อปท.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.1  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1.จัดทํา website ของหนวยงานเพื่อเผยแพรองคความรู
ใหกับประชาชนไดรับทราบ 
2.ดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 
3. จัดกิจกรรมรณรงคลดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกรอน 
 
สสภ.3  
- ประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับ โครงการ/กิจกรรม
ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผานเว็ป
ไซตสํานักงาน (สสภ.๓)  
- จัดกิจกรรมและดําเนินงานการแกไขปญหาหมอกควันที่
เกิดจากไฟปาและการเผาในที่โลง จังหวัดนาน ดังนี้ 
   1. การประชาสัมพันธผานสื่อสถานีวิทยุ และจัดงาน
แถลงขาว “จิบน้ําชา จับตาหมอกควัน” ณ บานขางวัด อ.
เมือง จ.เชียงใหม เพื่อชี้แจงและเตรียมความพรอมในการ
รับมือสถานการณหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเนน
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ชองการการแจงเตือน 
ใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตองและทันเหตุการณในชวง
วิกฤติหมอกควัน 
   ๒. ประชุมการดําเนินการปองกันหมอกควันไฟปา 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยดึงภาคเอกชนมารวม MOU 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
- การกําหนดมาตรการแกไขปญหายังเปนแบบทิศทาง
เดียวกันโดยจากบนลงลาง วิธีการที่ใช ไดแก การออก
ประกาศหามเผาและการลงโทษตามกฎหมาย ไมไดศึกษา
บริบทของพื้นที่และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
- วัตถุประสงคหลักของการแกไขปญหา คือ การลด
กิจกรรมการเผาโดยเฉพาะในภาคเกษตร แตไมมีการเสนอ
ทางเลือกใดๆ ดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมแกเกษตรกรเพื่อ
ทดแทนรายไดที่หายไป 
- ประชาชนสวนใหญมองวาเร่ืองมลพิษหมอกควันจากการ
เผาไมใชปญหา และไมกระทบตอวิถีในการดํารงชีวิต
ประจําวัน 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- ควรเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และ
สภาพเศรษฐกิจพรอมทั้งใหการสนับสนุนแบบ
ครบวงครในการทํากสิกรรมที่เปนมิตรกับระบบ
นิเวศ 
- ประชาสัมพันธทําความเขาใจใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
- สรางการมีสวนรวมและความตระหนักถึง
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๗๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันจากการเผาเศษ
วัสดุภาคเกษตรในพืน้ที่ปลูกขาว เลี้ยงสัตว ณ จังหวัดนาน 
   ๓. จัดนิทรรศการเนื่องในโครงการวันสิ่งแวดลอมไทย 
และวัน ทสม.แหงชาติ ณ วัดโปงคํา อ.สันติสุข จ.นาน 
และงานโครงการปองกันไฟ ปองกันปา ดวยจิตอาสา ณ 
ต.ยาบหัวหา อ.เวียงสา จ.นาน/ปายประชาสัมพันธ 
กิจกรรมลดหมอกควัน จังหวัดนาน และติดปายรณรงค
หมอกควันในพื้นที่จังหวัด ในชวงวิกฤตหมอกควัน 
   ๔. ดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเยาวชน
ในการเฝาระวังมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โลง โดย
การจัดอบรมเยาวชนการตรวจสอบคุณภาพอากาศดวยวิธี
ทางชีวภาพโดยใชไลเคน ใหกับนักเรียนโรงเรียนนานอย 
อ.นานอย จ.นาน และโรงเรียนสันติสุข อ.สันติสุข จ.นาน 
จํานวน 2 รุน 
   ๕. การแจงเตือนเมื่อปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) เกินมาตรฐาน สสภ.3 ดําเนินการแจงเตือนและ
พยากรณสถานการณหมอกควันในพื้นที่จังหวัด จํานวน 
101 ฉบับ 
   ๖. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในพื้นที่
จังหวัดนาน จํานวน ๒ สถานี ไดแก สถานีเทศบาลเมือง
นาน มีจํานวนวันที่มีคาเกินมาตรฐาน จํานวน ๑๒ วัน 
และสถานีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีจํานวนวันที่มีคา
เกินมาตรฐาน จํานวน ๒๑ วัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๘๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.4 
1.ประชาสัมพันธและใหความรู เ ก่ียวกับ โครงการ/
กิจกรรม ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผานเว็ปไซดสํานักงาน  
2.จัดกิจกรรมและดําเนินงาน การแกไขปญหาหมอกควัน
ที่เกิดจากไฟปาและการเผาในที่โลง 
จังหวัดตาก ดังนี้ 
   1. การประชาสัมพันธผานสื่อสถานีวิทยุ 
   ๒. จัดประชุมชี้แจงชวงที่เกิดวิกฤตหมอกควัน 
   ๓. จัดนิทรรศการ/ปายประชาสัมพันธ กิจกรรมลด
หมอกควัน จังหวัดนาน 
   ๔. ดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเยาวชน
ในการเฝาระวังมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โลง 
   ๕. การแจงเตือนเมื่อปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) เกินมาตรฐาน 
   ๖. จัดเก็บขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 
 
สสภ.5 
- ดําเนินการโครงการจัดทําระบบรายงานขอมูลคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนผานอุปกรณสื่อสาร
แบบพกพาเพื่อการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 
(Thachin Water Quality) ซึ่งเปนขอมูลจากการตรวจวัด
คุณภาพน้ําโดยสํานักงานฯ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
แบบอัตโนมัติที่ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนนอกจากนี้ยังแสดงผล
คาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.5 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๘๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดวย โดยแสดงขอมูลในรูปสัญลักษณของปลาเสือตอ เพื่อ
การสื่อสารที่เขาใจไดงาย  ผานชองทางการเขาถึงขอมูลที่
หลากหลาย  เชน การคนหาจาก App Store โดยคนหา
ชื่อวา thachinwaterquality  หรือจะเขาไปในชองทาง
ของ Android play Store หรือ Windows Phone 
Store  
- บริการขอมูลขาวสารตางที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ ผานเว็ปไซตของสํานักงาน  
(http : //reo05. Mnre.go.th) 
- ใชโปรแกรม Line ในการสื่อสารในกลุมของเครือขายเฝา
ระวังสิ่งแวดลอมของ สสภ.5 
 
สสภ.6  
ตั้งแตป 2555 – ปจจุบัน สสภ. 6 ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. บริการขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม ผานเว็บไซต
สํานักงาน (http://reo06. Mnre.go.th) 
  2. บริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ผานเว็บไซต
ศูนยบริการสารสนเทศสิ่งแวดลอม (http://reo06.gis.mnre. 

go.th) 

     3. บริการขอมูลเครือขายอนุ รักษและเฝาระวัง
คุณภาพน้ําผานเว็บไซต (http://swcn. Mnre.go.th) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ศูนยบริการสารสนเทศสิ่งแวดลอม (http : //reo06.gis. 

mnre.go.th) พัฒนามาตั้งแตป ๒๕๔๙ ทําใหขอมูลเชิง

พื้นที่ เชนการใชประโยชนที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน ลาสมัย
ไมเปนปจจุบัน สวนขอมูลสิ่งแวดลอมรายสาขา สามารถ
ปรับปรุงขอมูลไดบางสาขาเชน คุณภาพน้ําแหลงน้ํา  
๒. การรายงานขอมูลคุณภาพน้ําจากเครือขายอนุรักษและ
เฝาระวังคุณภาพน้ํา ไมเปนปจจุบัน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ .  ศู น ย บ ริ ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
(http://reo06.gis. Mnre.go.th)  ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบฯ แผนที่ฐาน และขอมูลให
ทันสมัย เปนปจจุบัน 
๒. ขอมูลเครือขายอนุรักษและเฝาระวังคุณภาพ
น้ํ า ผ าน เว็ บ ไซต  ( http://swcn.mnre.go.th) 
ควรสนับสนุน สงเสริมใหเครือขายอนุรักษและ
เฝาระวังคุณภาพน้ําสามารถดําเนินกิจกรรมใน
พื้นที่ไดอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ทบทวนความรูเก่ียวกับการอนุรักษและ
เฝาระวังคุณภาพน้ํา สนับสนุนอุปกรณ สารเคมี
ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําภาคสนามให



  

ผ๕-๘๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
สสภ.7  
ดําเนินการจัดทํา website ของหนวยงานในการเผยแพร
ประชาสัมพันธความรูและการดําเนินงานในพื้นที่ผาน
เว็บไซต  (http : envi7.com) 
 
สสภ.1๑  
ดําเนินการจัดทํา website ในการแลกเปลี่ยนและสราง
องคความรูภาวะโลกรอน (www.reo11.mnre.go.th) 

 
สสภ.12  
ดําเนินการจัดทํา website ของหนวยงานในการ
แลกเปลี่ยนและสรางองคความรูใหกับประชาชนไดรับ
ทราบ 
 
สสภ.13  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. สนับสนุนสื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ
ปญหาภาวะโลกรอน และผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลก
รอน จํานวน  16 คร้ัง 
2. สนับสนุนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับภาวะโลกรอน 
จํานวน 5 คร้ัง 
3. จัดกิจกรรมรณรงคเก่ียวกับภาวะโลกรอนในพื้นที่ 
รับผิดชอบ เพื่อใหความรู ให กับประชาชน นักเรียน 
จํานวน 2 คร้ัง 

 
 

- 
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ผ๕-๘๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

4. จัดทําเว็บไซตสํานักงาน ใหมีความทันสมัยและงายตอ
การจัดการมากข้ึน 
5. เผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซดของหนวยงาน  
6.ปรับปรุงระบบการเผยแพรขอมูลใหงายและรวดเร็วข้ึน 
จํ า น ว น  3  ร ะ บ บ  คื อ  ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข า ว
ประชาสัมพันธ องคความรู และปฏิทินกิจกรรมของ
สํานักงานฯ 
 
สสภ.1๔ 
- ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานสิ่งแวดลอมผานทาง
เว็บไซตของสํานักงานและ fan page สํานักงาน 
- เปนวิทยากรใหความรูดานสิ่งแวดลอม แกชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม หรือวัน
สําคัญ/ กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
- ดําเนินการจัดทํา website ของหนวยงานในการ
แลกเปลี่ยนและสรางองคความรูใหกับหนวยงาน 
- บริการขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมและขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร ผานเว็บไซตสํานักงาน (http : 
//reo0๑๔. Mnre.go.th) 
 
สสภ.16 
    - ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานสิ่งแวดลอมผาน
ทางเว็บไซตของสํานักงานและ fan page สํานักงาน 
    - เปนวิทยากรใหความรูดานสิ่งแวดลอม แกชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๕-๘๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โรงเรียน สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
    - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม 
    - รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม หรือ
วันสําคัญ/ กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
    - จัดรายการเปดหนาตางสิ่งแวดลอมผานทางวิทยุ 
สวท.สงขลา FM 102.25 MHz ทุกเชาวันจันทร 
 
ทสจ.เชียงราย  
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ โปสเตอรใหความรูเก่ียวกับ
กิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจกซึ่งสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการลด
ผลกระทบ 
- จัดกิจกรรมและดําเนินงาน การแกไขปญหาหมอกควันที่
เกิดจากไฟปาและการเผาในที่โลง โดยอบรมใหความรูใน
การนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตร มาใชประโยชน และ
สนับสนุนมูลสัตวและวัสดุอ่ืนๆ สําหรับการทําปุยอินทรีย 
และปุยหมักชีวภาพ ในพื้นที่เปาหมาย รวม ๑๘ ชุมชน 
- เปนวิทยากรใหความรูดานสิ่ งแวดลอม แกชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ทสจ.สุโขทัย  
มีการดําเนินการในป 2559 ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการลดและคัดแยกขยะมูล
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ผ๕-๘๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ฝอยอยางถูกหลักวิชาการใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 5 แหง ๆ ละ 100 คน รวม
ผูเขารวมทั้งสิ้น 500 คน โดยเปนกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติ การใหความรูด านการเปลี่ ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ  และการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูก
หลักวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง โดยฝกอบรมเชิงปฏิบัติใหความรู
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในปจจุบัน รวมถึง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการใชประโยชนจาก
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ใหกับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี  จํานวน 4 ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรมฯ 
จํานวน 150 คน  
3. จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติในชุมชนโดยใหความรู
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในปจจุบัน และ
สรางความตระหนักรู ความเขาใจ ถึงสภาวะภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ใน
พื้นที่ 2 ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม รวมจํานวน 545 คน 
ปลูกตนไมจํานวน 2,000 ตน 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
๑. ดําเนินการเผยแพรการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเว็บไซตสํานักงาน 
๒. จัดทําสื่อวิทยุเผยแพรประชาสัมพันธเร่ืองการจัดการ
ขยะมูลฝอย ลดภาวะโลกรอน 
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ผ๕-๘๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.กําแพงเพชร 
- ดําเนินการจัดทํา website ของหนวยงานในการ
แลกเปลี่ยนและสรางองคความรูใหกับประชาชนไดรับ
ทราบ 
- เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับภาวะโลกรอน  
- จัดกิจกรรมรณรงคดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ รับผิดชอบ 
เพื่อใหความรูใหกับประชาชน  
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม 
- รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม หรือวัน
สําคัญ/ กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
- จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ใหกับเครือขาย ทสม. 
ใหม 
 
ทสจ.อุทัยธานี  
1. website ของหนวยงานในการแลกเปลี่ยนและสราง
องคความรูใหกับประชาชนไดรับทราบ 
2. Facebook ประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับ 
โครงการ/กิจกรรม ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผานเว็ปไซดสํานักงาน  
3. ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ
ปญหาภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอน 
4.เปนวิทยากรใหความรู เก่ียวกับภาวะโลกรอน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
5.  จัดกิจกรรมรณรงคดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ รับผิดชอบ 
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ผ๕-๘๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เพื่อใหความรูใหกับประชาชน นักเรียน 
 
ทสจ.ชัยนาท 
1. ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ผานทางเฟสบุคของสํานักงาน ทสจ.
ชัยนาท 
๒. เปนวิทยากรใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกชุมชน 
โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๓. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม 
๔. รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม หรือวัน
สําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- นําเสนอขอมูลผานเว็บไซดของสํานักงาน เอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ 
 
ทสจ.หนองคาย 
สนับสนุนวิทยากรในการใหความรูดานสิ่งแวดลอมและ
เร่ืองภาวะโลกรอน แกชุมชน โรงเรียน 
 
ทสจ.หนองบัวลําภู  
ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดทําเว็ปไซตสํานักงานใหมีความทันสมัยงายตอการ
จัดการ 
  2. เผยแพรขาวสาร องคความรูผานเว็ปไซตและเว็บเพจ 
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ผ๕-๘๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ศรีสะเกษ 
  - จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ใหกับเครือขาย 
ทสม. ใหม 
  - จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเร่ืองภาวะโลกรอน 
  - จัดอบรมใหความรูและเปนวิทยากรบรรยายใหความรู
แกประชาชน 
 
ทสจ.ยโสธร 
๑. ประชาสัมพันธและใหความรู เ ก่ียวกับ โครงการ/
กิจกรรม ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๒. ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ
ปญหาภาวะโลกรอน และผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลก
รอน 
๓. เผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซดของหนวยงาน 
และสื่อสังคมออนไลน 
๔. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม 
 
ทสจ.มุกดาหาร 
1. เผยแพรประชาสัมพันธเร่ือง ภาวะโลกรอน โดยจัด
นิทรรศการ ออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่ในการเผยแพรสื่อ
ความรูตางๆ และการประชาสัมพันธผานสื่อ Social 
network 
2. จัดอบรมใหความรูและเปนวิทยากรบรรยายเร่ืองภาวะ
โลกรอน เพื่อใหความรูแกประชาชน 
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ผ๕-๘๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทสจ.ชุมพร 
- เปนวิทยากรใหความรูดานสิ่ งแวดลอม แกชุมชน 
โรงเรียน สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
ทสจ.สตูล 
ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.จัดโครงการการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในพื้นที่จังหวัดสตูล 
  ๒.จัดโครงการ ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ มัสยิด และ ๑ 
โรงเรียน ตนแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 
 
ทสจ.สงขลา 
- จัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรความรูดานการจัดการขยะมูล
ฝอยเพื่อลดภาวะโลกรอน ภายใตโครงการสรางความ
รวมมือดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ทสจ.ปตตานี  
ดําเนินการดังนี ้
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ผ๕-๙๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๑. ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานสิ่งแวดลอมผาน
ทาง Facebook ของสํานักงานฯ 
2. จัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรความรู ผลกระทบจากไฟปา
หมอกควันและการเผาในที่โลง 
 
ทสจ.ตรัง  
- จัดโครงการการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๒.ทสจ.ตรัง จัดอบรม
หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ใหกับเครือขาย ทสม. ใหม 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการดังนี้   
  1. เผยแพรขอมูลทาง เว็บไซตของสํานักสิ่งแวดลอม
www.bangkok.go.th/environment 
  2.  รณรงคประชาสั มพั นธ และจั ด กิจกรรมด าน
สิ่งแวดลอมผานชองทางตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อสมัยใหม เปนตน 
 
เมืองพัทยา 
- สงเสริมการจัดทําโครงการพัทยาคารบอนต่ํามีเปาหมาย
ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่ ง เปน 
กาซเรือนกระจกลงให ได  15 ,368,325 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 



  

ผ๕-๙๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครนนทบุรี 
     1) โครงการลดภาวะโลกรอน ประจําปงบประมาณ 
2557-2559 บาท/ป 
     2) โครงการชุมชนคารบอนต่ํา ประจําปงบประมาณ 
2559 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 
- จัดอบรมใหความรูแกประชาชนและจัดกิจกรรมรณรงค
สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
ลดภาวะโลกรอน โดยมี กิจกรรมรณรงคปลูกตนไม
เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดนิทรรศการ
ใหความรู ทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
บริเวณที่ดินศรีสมาน มอบกลาไมใหแกตัวแทนชุมชน เพื่อ
นําไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
- รณรงคการงดใชโฟม โดยหามนําภาชนะที่ทําจากโฟม
เขาสํานักงาน และรณรงคการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
สงผลใหสํานักงานมีขยะที่มาจากโฟมและถุงพลาสติกลด
นอยลง 
 
เทศบาลนครระยอง 
มีการเพิ่มชองทางสื่อการประชาสัมพันธ อาทิ  เสียงตาม
สาย เวบไซด กลุมไลน วารสารเทศบาล แผนพับ 
 
 

 
- การดําเนินกิจกรรมยังไมครอบคลุมทุกชุมชน 
- ชุมชนขาดความเขาใจเก่ียวกับภาวะโลกรอน 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
- อบรมและสรางจิตสํานึกใหแกชุมชน เยาวชน
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
- ประชาชนสวนใหญใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
- พนักงานของเทศบาลใหความรวมมือ 



  

ผ๕-๙๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

5 . 1 . 1 6  ส ง เ ส ริ ม ใ ห
หน ว ย ง านที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง
รวมกันวางแผน พัฒนา
ระบบฐานข อมู ล  และ
ระบบเตือนภัยตางๆ โดย
ใ ห มี ศู น ย ก ล า ง ที่ 
มีฐานข อมูลและระบบ
เตือนภัยที่ เชื่ อ ถือได  มี
ค ว า ม เ ป น เ อ ก ภ า พ 
ประชาชนและสื่อมวลชน
สามารถเขาถึงไดงายและ
ทันต อ เหตุ ก ารณ  และ
ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม ต อ กั บ 
ฝายบริหารที่สําคัญของ
ประเทศไดอยางรวดเร็ว 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส  มท (อปท./ปภ.)  ทก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.5 
- ดําเนินการโครงการจัดทําระบบรายงานขอมูลคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนผานอุปกรณสื่อสาร
แบบพกพาเพื่อการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 
(Thachin Water Quality) ซึ่งเปนขอมูลจากการตรวจวัด
คุณภาพน้ําโดยสํานักงานฯ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
แบบอัตโนมัติที่ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนนอกจากนี้ยังแสดงผล
คาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.5 
ดวย  โดยแสดงขอมูลในรูปสัญลักษณของปลาเสือตอ เพื่อ
การสื่อสารที่เขาใจไดงาย  ผานชองทางการเขาถึงขอมูลที่
หลากหลาย 
   
สสภ.6 
ตั้งแตป 2555 – ปจจุบัน สสภ. 6 ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ดูแลระบบและปรับปรุงขอมูลระบบฐานขอมูล
เครือขายอนุรักษและเฝาระวังคุณภาพน้ําผานเว็บไซต 
(http://swcn.mnre.go.th) 
2. ดูแลระบบและปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศ 
สิ่งแวดลอมภูมิศาสตรผานเว็บไซตศูนยบริการสารสนเทศ
สิ่งแวดลอม(http://reo06.gis.mnre.go.th) 
3. ดูแลระบบและปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงาน 
(http://reo06.mnre.go.th) 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ . ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ภู มิ ศ า ส ต ร 
ผ าน เ ว็ บ ไ ซต ศู นย บ ริก า รสารสน เทศสิ่ ง แ วดล อม
(http://reo06.gis.mnre.go.th) แผนที่ฐานและขอมูล
ลาสมัย และสสภ.สวนใหญปดการใหบริการทําใหไม
สามารถใหบริการในภาพรวมของประเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ควรมีการพัฒนาศูนยบริการสารสนเทศ
สิ่ งแวดลอมข้ึนมาใหมทั้ ง  ๑๖ ภาค เพื่อให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งประเทศ 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๙๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ. 7  
มีฐานขอมูลสิ่งแวดลอมเผยแพรผานทางเว็บไซตสํานักงาน 
(http : envi7.com) 
 
สสภ.๑๐ 
- ดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ 
จํานวน  ๘  แหง ไดแก แมน้ําชี ๓ สถานี  (สถานีบานวัง
หิน ต.ทาพระ จ.ขอนแกน  สถานีบานน้ําจอย ต.เลิงใต อ.
โกสุมพิสัย  และสถานีบานทาตูม  อ.เมือง จ.มหาสารคาม)  
ลําน้ําพอง  ๕ สถานี  (สถานีบานโนนอินทรแปลง ต.ทุง
โปง อ.อุบลรัตน  สถานีปากบึงโจด ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง 
สถานีหนองหวาย ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง  สถานีทาเมา ต.
มวงหวาน อ.น้ําพอง  สถานีหวยซัน อ.เมือง จ.ขอนแกน)  
และมีระบบแจงเตือนหากมีเหตุฉุกเฉินทาง SMS / Line  
โดยเชื่อมโยงขอมูลคุณภาพน้ําเขาสูศูนยเตือนภัยและเฝา
ระวังคุณภาพน้ําของ สสภ.๑๐ 
 
สสภ. ๑๒ 
- มี ศูนย เตื อนภัยและเฝ าระวั ง คุณภาพน้ํ า ในพื้ นที่
รับผิดชอบ 
 
สสภ.1๔ 
- จัดทําฐานขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทะเล 
คุณภาพอากาศและระดับเสียง พรอมทั้งรายงานผล
คุณภาพน้ํา และเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักงาน 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 



  

ผ๕-๙๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 - ดูแลระบบและปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของสํานักงาน 
(http://reo14. Mnre.go.th) 
- มีศูนยเตือนภัยและเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 
สสภ.16 
    - จัดทําฐานขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทะเล 
คุณภาพอากาศและระดับเสียง พรอมทั้งรายงานผล
คุณภาพน้ํา และเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักงาน 
    - ดูแลระบบและปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของสํานักงาน 
 
ทสจ.ปตตานี  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. นําขอมูลรายงานคุณภาพอากาศในชวงสถานการณ
หมอกควันขามแดน ประชาสัมพันธผานทาง Facebook 
ของสํานักงานฯ   
2. ประชาสัมพันธขอมูลรายงานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินใน
พื้นที่ภาคใตตอนลางฝงตะวันออก ใหกับหนวยงานตางๆ 
ที่เก่ียวของ 
 
กระทรวงมหาดไทย  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป 2558  
ศูนย เตือนภัยพิบัติแห งชาติ ได เ ร่ิมบูรณาการขอมูล 
เพื่อการเตือนภัยรวมกับหนวยงานตางๆ ภายใตแผนการ

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



  

ผ๕-๙๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลเพื่อ 
การเตือนภัย ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลและพัฒนาระบบเพื่อใหขอมูลอยูภายใตรูปแบบ
เดียวกัน  
 
เมืองพัทยา 
มีระบบกลองโทรทัศนวงจนปดที่ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ
เสี่ยงภัยสูงของเมืองพัทยาเพื่อประสานการทํางานรวมใน
การสนับสนุนการแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 
เทศบาลนครระยอง 
มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและแนวทางการเฝาระวัง/
แนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในดานตางๆให
ทันสมัยอยูเสมอ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดใหความรวมมือกับ คพ. และ 
สผ. ในการจัดทําแนวทางการใชแบบจําลองเพื่อประเมิน
การแพรกระจายมลพิษทางอากาศ และมีการจัดสัมมนา
ชี้แจงรายละเอียดแนวทางดังกลาวใหกับผูที่เก่ียวของ
รับทราบในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเอเซีย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๙๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แผนงานที่ ๕.๒ การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา 
ระยะเรงดวน 
๕.๒.๑ พัฒนาและจัดทํา
ฐานขอมูลการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศที่
เปนปจจุบัน และแนวโนม
ในอนาคตที่ไดมาตรฐาน
และตอเนื่อง รวมถึงขอมูล
การปลอยกาซเรือนกระจก
รายสาขา ขอมูลเก่ียวกับ
ฉ ล า ก ล ด ค า ร บ อ น 
(Carbon Reduction 
Label) และคารบอน 
ฟุ ต พ ร้ิ น ท  (Carbon 
Footprint) ของการ
ประกอบกิจการตางๆ  
และขอมูลการ ซื้อ–ขาย
ปริมาณการลดกาซเรือน
กระจก 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก./สผ.) วท 
(สวทช.) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย  
 การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ 
เปนการดํ า เนิ น ง านตามพันธกรณี ของอนุ สัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการจัดทํารายงานแหงชาติ (National 
Communication: NC) เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และแสดงใหประเทศภาคีตางๆ ทราบถึงการมีสวนรวม
ของประเทศไทยในการดําเนินการรวมกับประชาคมโลกใน
การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. มี
การดําเนินการที่เก่ียวของกับการจัดทําบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศ คือ 
 
รายงานความกาวหนารายสองปฉบับที่  ๑ (Biennial 
Update Report 1) และ รายงานแหงชาติ ฉบับที่ ๓ 
(Third National Communication: TNC) 

สผ. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility: GEF) 
ในการจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National 
Communication: TNC) และรายงานความกาวหนาราย
สองป ฉบับที่ ๑ (First Biennial Update Report: 
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ผ๕-๙๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

BUR1) จํานวน ๘๕๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ   
สผ. ไดจัดทํารายงานความกาวหนารายสองป 

ฉบับที่ ๑ (First Biennial Update Report: BUR1) และ
นํา ไป รับฟงความคิด เห็น กับหนวยงานที่ เ ก่ียวของ 
นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยรายงานประกอบดวยเนื้อหา 4 
สวน ไดแก 1) สถานการณภายในประเทศ 2) บัญชีกาซ
เรือนกระจกของประเทศ ป พ.ศ. 2543 – 2554 ทั้ง 5 
ภาคสวน 3) มาตรการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนสง ป พ.ศ. 2556 และ 4) ขอจํากัด ชองวาง และ
ความตองการการสนับสนุนดานงบประมาณ เทคโนโลยีทั้ง
ทางดานการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว และการ
พัฒนาขีดความสามารถที่เก่ียวของ ทั้งนี้ สผ. ไดเสนอ
รายง านความก า วหน า ร ายสองป  ฉบั บ แรก  ต อ
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน
วิช าการและฐานข อมู ลพิจ ารณาและนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหงชาติใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ไดเสนอรายงานดังกลาว
ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 

ในสวนของ การจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ ๓ 
(Third National Communication: TNC)ขณะนี้ สผ. 
อยูระหวางการดําเนินงานจัดทํา (ราง) รายงานแหงชาติ 
ฉบับที่ ๓ (Third National Communication: TNC) ซึ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๙๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
1. การรับรองคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑ ตั้งแตป 
2552 เปนตนมามีผลิตภัณฑที่ข้ึนทะเบียนคารบอนฟุต 
พร้ินทของผลิตภัณฑ จํานวน 1855 ผลิตภัณฑ  
2. การดําเนินงานฉลากลดโลกรอน ตั้งแตป 57 เปนตน
มา มีผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติใหใชเคร่ืองหมายฉลาก
ลดโลกรอนแลวจํานวน 153 ผลิตภัณฑ (ลดกาซเรือน
กระจกได 890,772  tCO2e)  คูลโหมด 58 โครงสราง
ผาสะทอนใหเห็นวาการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินทของ
ผลิตภัณฑ สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ดานการใชพลังงานและวัตถุดิบได เปนอยางดี และ
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หวงใยใน
ภาวะโลกรอนดวยการผลิตสินคาที่มีการปลอยกาซเรือน
กระจกต่ํา 
3.  ดําเนินโครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายงานขอมูลกาซ
เรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมือง
คารบอนต่ํา โดยมีเทศบาลที่สนใจเขารวมจํานวน 31 แหง 
จากการดําเนินงานของเทศบาลทั้ง 31 แหงที่เขารวม
โครงการฯ มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับเมือง โดยม ี
ปฐานคือ พ.ศ.2558 ดังนี ้

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เมืองบางแหงไมสามารถหาขอมูลกิจกรรมที่เปนขอมูล
ปฐมภูมิได จึงทําใหตองใชขอมูลทุติยภูมิ สําหรับการ
คํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงทําใหผลการ
คํานวณอาจมคีวามคลาดเคลื่อนได 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดอบรมเพื่อแนะนําการจัดเก็บขอมูล และการ
คํานวณใหกับเมือง 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๙๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ลําดับ เมือง/เทศบาล 

ปริมาณกาซเรือนกระจก

(tCO2eq) 

ระดับองคกร ระดับเมือง 

ภาคเหนือ 

1 เทศบาลตําบลสูงเมน  
จังหวัดแพร 

1,434.45 6,714.99 

2 เทศบาลตําบลสองจังหวัดแพร  11,491.12 
3 เทศบาลตําบลเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา 
2,790.02  

4 เทศบาลตําบลเวียง 
จังหวัดพะเยา 

1,818.00 17,253.13 

5 เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา
จังหวัดพะเยา  

 20,896.43 

6 เทศบาลตําบลปง 
จังหวัดพะเยา 

 7,929.92 

7 เทศบาลเมืองลําพูนจังหวัด
ลําพูน 

7,814.14  

8 เทศบาลเมืองเขลางคนคร
จังหวัดลําปาง 

8,494.77 182,898.2
5 

9 เทศบาลตําบลเกาะคา  
จังหวัดลําปาง 

 16,183.75 

ภาคกลาง 

10 เทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ 
 จังหวัดชัยนาท 

389.75 2,732.00 

11 เทศบาลตําบลบางจัก  
จังหวัดอางทอง 

2,756.31 26,233.81 

12 เทศบาลตําบลบางเด่ือ  
จังหวัดปทุมธานี 

3,394.96 24,966.79 

ภาคตะวันออก 

13 เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 166,803.
41 

 

14 เทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง 

 239,505.6
5 

15 เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส
จังหวัดระยอง 

1,785.29 11,473.63 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16 เทศบาลตําบลศรีธาตุจังหวัด

อุดรธานี 
1,036.30 11,343.56 

17 เทศบาลตําบลสวุรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

3,213.31 11,882.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

18 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

12,470.8
7 

155,411.99 

19 เทศบาลตําบลทาลี่จังหวัดเลย 541.76 7,554.10 

20 เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

1,233.66 8,528.04 

21 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 35,358.3
6 

242,244.69 

22 เทศบาลตําบลพนา 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

571.93  

23 เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

28,278.5
0 

106,230.15 

24 เทศบาลเมืองชุมแพ  
จังหวัดขอนแกน 

12,489.5
0 

144,090.90 

25 เทศบาลนครอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 

28,669.6
1 

456,526.89 

26 เทศบาลนครสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

23,780.1
6 

474,052.98 

27 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

 232,474.06 

ภาคใต 
28 เทศบาลเมืองระนอง  

จังหวัดระนอง 
7,436.04  

29 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

33,171.7
9 

 

30 เทศบาลตําบลปริก 
จังหวัดสงขลา 

 16,647.34 

31 เทศบาลเมืองปาตอง 
จังหวัดภูเก็ต 

29,590.9
3 

 

 

อบก. ไดจัดพิธีแถลงผลสําเร็จโครงการสงเสริมการ
จัดทําคารบอนฟุตพร้ินทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และร าย ง านข อมู ลก า ซ เ รื อน กระจกระดั บ เมื อ ง  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา และมอบโล
และประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณใหกับเทศบาล
ที่เขารวมโครงการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ  
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ และผลจากการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ดําเนินงานดังกลาวเทศบาลสามารถนําขอมูลปริมาณ 
การปลอยกาซเรือนกระจกของเมืองมากําหนดเปน
แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดกาซเรือนกระจก และ
ตั้งเปาหมายการและพัฒนาโครงการในการลดกาซเรือน
กระจกตอไปนอกจากนี้ อบก.จะขยายผลไปสูเทศบาลอ่ืน
ในปตอๆไป 
4. ดําเนินโครงการ“การสงเสริมการจัดทําคารบอน 
ฟุตพร้ินทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายงาน
ขอมูลก าซ เ รือนกระจกระดับ เมือง  เพื่ อสนับสนุน 
การพัฒนาสูเมืองคารบอน” ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
โครงการไดรับผลตอบรับและประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินการมีความครอบคลุม
บริบทของเมืองขนาดใหญมากข้ึน อบก. จึงจัดทําโครงการ 
“การพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจก
ระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่
เหมาะสม” ข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการลด
กาซเรือนกระจกที่มีความครอบคลุมในทุกภาคสวนของ
เมือง ยกระดับ (Scale-up) การจัดการกาซเรือนกระจก
ในเมืองที่มีขนาดใหญ และสามารถนําผลการดําเนินงาน
ดังกลาวไปขยายผลยังเมืองตางๆ เพื่อสนับสนุนประเทศ
ไทยไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  

ในปงบประมาณ 2559 อบก.ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับจังหวัดที่ เขารวมโครงการ  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการเดนส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กรุงเทพฯ จํานวน 2 จังหวัดไดแก  
1. กรุงเทพมหานคร  
2. จังหวัดภูเก็ต 
การดําเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางการ

รายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและ
แผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม” มีขอบเขตของ
งานออกเปน 5 กลุมงานเพื่อการดําเนินงานอยางเปน
ลําดับดังนี้ 

1) การจัดทํารายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับ
เมืองของปฐานเปนการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมจาก
แหลงกําเนิดกาซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง
ทางอาณาเขตตามภูมิศาสตรการเมือง (geopolitical 
territory) จากนั้นทําการคํานวณปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจกและจัดทํารายงานขอมูลกาซเรือนกระจก
ระดับเมืองในกรณีปกติในปฐาน 

2) การคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ในอนาคต และการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือน
กระจก ข้ันตอนนี้เปนการตอยอดในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยประเมินจากอัตราการเติบโต
ของกิจกรรม ผลลัพธที่ไดก็คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกที่คาดการณในอนาคตสําหรับกรณีปกติ Business-
As-Usual (BAU) ตั้งแตปฐานไปจนถึงป พ.ศ. 2573 
จากนั้นกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของเมือง
ที่สอดคลองกับการดําเนินงานของประเทศ เพื่อเปน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปาหมายเบื้องตนในการดําเนินงานตอไป 
3) วิเคราะหและเสนอมาตรการในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก ข้ันตอนนี้เร่ิมจากการคัดเลือกมาตรการ
ที่มีศักยภาพในเบื้องตน โดยใชแนวโนมทางเศรษฐกิจ และ
ขอมูลรายงานกาซเรือนกระจกของเมือง เปนขอมูล
พื้นฐานในการคัดเลือก จากนั้นทําการวิเคราะหมาตรการ
เพื่อประเมินศักยภาพและความเปนไปไดของมาตรการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากหลักการการ
วิเคราะหความพรอม 4 ดาน คือ ดานเทคนิค ดาน
บทบาทของเมือง ดานเศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม 
เพื่อคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผน
ลดกาซเรือนกระจกหรือแผนปฏิบัติการของมาตรการลด
กาซเรือนกระจก โดยมาตรการที่ คัดเลือกมานั้นจะม ี
การรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของของเมืองเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ หรือขอหวงกังวล เพื่อ
นํามาพิจารณาและปรับปรุงแนวทางในการดําเนินการ
ตอไป  

4) การจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจกของเมือง 
และแนวทางในการจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจก
ระดับเมือง โดยเร่ิมจากสํารวจและเก็บขอมูลที่เก่ียวของ
กับมาตรการลดกาซเรือนกระจกที่คัดเลือก จากนั้นจัดทํา
แผนการลดกาซเรือนกระจก ซ่ึงประกอบดวย กําหนด
เปาหมาย กําหนดผูรับผิดชอบ จัดทําแผนและประเมิน
ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกและติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจากนั้นจัดทําแนวทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจกระดับเมือง  
โดยคํานึงถึงความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
แมบทของประเทศและเหมาะสมกับบริบทของเมือง  
เพื่อเปนตนแบบในการจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจก
ระดับเมืองสําหรับเมืองอ่ืนๆ ที่มีความสนใจในอนาคต 

5) การสื่อสารประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู 
การดําเนินงานในสวนนี้จะเกิด ข้ึนตลอดระยะเวลา 
การดําเนินโครงการทั้งในสวนของการประชุมคณะทํางาน 
การเขาพบหนวยงานตางๆ เพื่อขอขอมูลการประชุมรับฟง
ความคิดเห็น และการสัมมนาถายทอดองคความรู  
เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจ และใหขอมูลตางๆ 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการ“การพัฒนาแนวทางการ
รายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและ
แผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม” เปนไปดวย
ความเรียบรอย และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่มุงหวังทุก
ประการ อบก.จึงไดจัดงานแถลงผลสําเร็จโครงการและ
มอบโลและประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณใหกับ
จังหวัดที่เขารวมโครงการภายใตงาน “รอยดวงใจ รวมใจ
ลดโลกรอน” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาติสิ ริกิติ์  โดยนําผลการดําเนินงานจาก
โครงการดังกลาวไปขยายผลยังเมืองตางๆ เพื่อสนับสนุน
ประเทศไทยไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. จัดทํารายงานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รายสาขา เปนการจัดทําขอมูลเพื่อบงชี้ถึงสาเหตุหลักของ
การปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหสามารถบริหารจัดการ
กิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกและสงเสริมการ
ดํา เนินงานดานการลดกาซเ รือนกระจกไดอย างมี
ประสิทธิภาพ ไดแก 

- การรวบรวมขอมูลและจัดทําระบบฐานขอมูล
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขา โดยใชวิธีการ
ประเมินตามคูมือ 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories การประเมินแบงออกเปน 
4 สาขา ไดแก  

1. สาขาพลังงาน (Energy)  
2. สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช

ผลิตภัณฑ (IPPU)  
3. สาขาเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน 

(AFOLU)  
4. สาขาการจัดการของเสีย (Waste)  
โดยพิจารณากาซเรือนกระจก 6 ชนิด ไดแก 

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส
ออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) เปอร
ฟลูออโรคารบอน (PFC) และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด 
(SF6) และแสดงผลในหนวยคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
(CO2 equivalent: CO2e) 

นอกจากนี้  อบก. ยังไดการจัดประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของและผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อทวนสอบคุณภาพของขอมูลและการประเมินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขา โดยนําขอคิดเห็นและ 
ขอแกไขมาปรับแกและคํานวณใหมตั้งแตป พ.ศ. 2543-
2556 เพื่อใหผลการประเมินถูกตอง และใกลเคียงกับ
สภาพการดําเนินงานจริงของแตละสาขามากยิ่ง ข้ึน  
ผลการดําเนินงานพบวาในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทย
ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเทากับ 226.67 MtCO2e/yr 
โดยพิจารณาจากปริมาณรวมของการปลอยกาซเรือน
กระจกเทากับ 344.35 MtCO2e/yr หักลบกับปริมาณ
การดูดกลับในภาค AFOLU เทากับ 117.68 MtCO2e/yr 

- ภาคพลังงาน  
มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 

258.81 MtCO2e/yr คิดเปน รอยละ 75.16  
- ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน  
มีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 44.32 

MtCO2e/yr คิดเปน รอยละ 12.87  
- ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช

ผลิตภัณฑ  
มีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 36.11 

MtCO2e/yr คิดเปนรอยละ 10.49  
- ภาคการจัดการของเสีย  
มีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 5.11 

MtCO2e/yr คิดเปนรอยละ 1.48 
- ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน 

เปนภาคที่มีสวนของการดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิด
จากการสะสมของปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) ใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

พื้นที่ปาและพื้นที่ปลูกไมยืนตนในภาคเกษตร เชน ปาลม
น้ํามัน และยางพารา ทําใหในป พ.ศ. 2556 มีการดูด
กลับกาซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 117.68 MtCO2e เมื่อ
หักลบกับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคนี้ 
44.32 MtCO2e แลว สงผลใหภาค AFOLU มีการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกเทากับ 73.36 MtCO2e ดังนั้นในป 
พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก
สุทธิเทากับ 226.67MtCO2eตอป 

แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจก 
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2556ปริมาณกาซเรือน

กระจกทั้งหมดที่รวมทั้งสวนที่เกิดจากแหลงปลอยและ
สวนการดูดกลับ (Removal) แลวพบวา มีคาการปลอย
สุทธิอยูระหวาง 158.06–226.67MtCO2e และเมื่อ
คิดเฉพาะปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยไมรวม
ปริมาณการกักเก็บในภาคปาไม และการใชประโยชนที่ดิน
แลว ในชวง 12 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีการปลอยกาซ
เรือนกระจกอยูระหวาง245.89 – 344.35MtCO2e 
การพัฒนาของประเทศสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจก
สุทธิในชวง 13 ป ที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 
5.91ตอป 

 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ปงบประมาณ 2558 
- สนับสนุนใหเกิดระบบการประเมิน Carbon Footprint 
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ผ๕-๑๐๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ของประเทศเปนที่น าเชื่ อถือสอดคลองกับมาตรฐาน
นานาชาติ 
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยดาน “ฟุตพรินตสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑ” ตามแนวทางของสหภาพยุโรป (รวมกับสวทน.) 
ปงบประมาณ 2559 
- สรางเครือขายความรวมมือดาน LCA และฟุตพรินต
สิ่งแวดลอม ทั้งจากภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เชน 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สภาอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 
เพื่อรวมขับเคลื่อนงานดานฟุตพรินตสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ 
- สนับสนุนระบบการประเมิน Carbon Footprint ของ
ประเทศ เปนที่น า เชื่อ ถือ สอดคลอง กับมาตรฐาน
นานาชาติ เชน ISO 14025: 2006, ISO 14040: 
2006, ISO 14044: 2006, PAS 2050: 2008 เปน
ตน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
 1.กําลังคน  มีที่ปรึกษาและนิติบุคคล หรือบริษัทที่
ปรึกษา ผูทวนสอบและนิติบุคคล หรือบริษัททวนสอบ 
 2.คูมือ/มาตรฐาน การประเมิน CFP ของประเทศ 
 3.คาการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission 
Factor) 
 4.เคร่ืองมือ/ซอฟตแวรการประเมิน (Thai GHG+ 
Software) 
 5.ขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ (Product Category 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๐๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

Rule: PCR) ระดับประเทศ 
 6.ถายทอดองคความรูดาน“ฟุตพรินตสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑ” ตามแนวทางของสหภาพยุโรป (รวมกับ  
สวทน.) 

 
 
 

๕.๒.๒ ศึกษาศักยภาพ
แ ล ะ ค ว า ม คุ ม ค า ท า ง
เศรษฐศาสตรในการลด
ก า ร ป ล อ ย ก า ซ เ รื อ น
กระจกในเชิงภาพรวมและ
ร า ย ส า ข า ต า ม ภ า ค
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก 
ภาคอุตสาหกรรม ภาค
คมนาคมขนสง ภาคการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช
ประโยชนที่ดิน และภาค
ของเสีย เพื่อใชเปนขอมูล
ในการกําหนดนโยบาย
และจัดลําดับความสําคัญ
ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ล ด 
ก า ร ป ล อ ย ก า ซ เ รื อ น
กระจก 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก./สผ.) กค คค 
พน ศธ อก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
- อบก.ไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนทางตรง-
ทางออมที่เกษตรไดรับเมื่อมีการปรับตัวลดการปลอย
คารบอน เพื่อวิ เคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ในการหา
มาตรการลดกาซเรือนกระจกและประโยชนรวม (co-
benefits) เพื่อนําไปสนับสนนุนโยบายลดกาซเรือนกระจก
ในสาขาเกษตรกรรมของประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง
ทางเศรษฐศาสตร 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ผ๕-๑๑๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๕.๒.๓ จัดทํากิจกรรมลด
ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก 
ที่เหมาะสมของประเทศ
(Nationally 
Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs) โดย
กํ า ห น ด กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
โครงการระดับชาติที่เขา
ข า ย เ ป น กิ จ ก ร ร ม ใ น 
NAMAs 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานลดกาซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Action หรือ NAMA) ประเทศไทยไดแสดง
เจตจํานงการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ (NAMA) บนพื้นฐานในการดําเนินการโดย
สมัครใจ  โดยระบุวา “ประเทศไทยจะลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกในประเทศรอยละ ๗ ถึง ๒๐ ในภาคพลังงาน
และภาคการขนสง ใหต่ํากวาระดับการปลอยกาซเรือน
กระจกในการดําเนินงานตามปกติ (Business as usual: 
BAU) ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยระดับการ
ดํา เนินงานนั้นจะข้ึนกับระดับการรับสนับสนุนจาก
ตางประเทศในดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การเงิน และการเสริมสรางศักยภาพ” มีแนวทางในการ
ดําเนินงานดงันี้ 
     แนวทางการขับเคลื่อน NAMA ที่ดําเนินการเอง
ภายในประเทศ - การดําเนินงานขับเคลื่อน NAMA ที่
ดําเนินการเองภายในประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง
พลังงานเปนหลัก ประกอบดวย ๔ มาตรการหลัก ไดแก  
 ๑. การผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน (พลังงาน
ธรรมชาติและพลังงานชีวภาพ)  
 ๒. การใชแกสโซฮอล  
 ๓. การใชไบโอดีเซล  

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๑๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

 ๔. การเปลี่ยนเคร่ืองจักรผลิตไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2557 พบวา ประเทศไทยสามารถ
ลดกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จากภาคพลังงาน 
ทั้งสิ้น ๓๗.๔๗ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ
คิดเปนรอยละ ๑๐ เทียบกับกรณีปกติในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- แนวทางการขับเคลื่อน NAMA ที่ขอรับการสนับสนุน
จากตางประเทศ มีการจัดทําขอเสนอโครงการ NAMA 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศดังนี้  
       • โครงการการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศไทยในอุตสาหกรรมปรับอากาศและ
ทําความเย็น ไดรับอนุมัติเงินจากกองทุน NAMA Facility 
จํานวน ๑๔.๗ ลานยูโร ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คาดวาจะลดกาซเรือนกระจกได ๑.๖๒ ลาน MtCO2e ใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๓  
        • โครงการการเดินทางในเมืองที่มีคนเปนศูนยกลาง
ในประเทศไทย ไดยื่นขอเสนอโครงการตอกระทรวง
สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ การกอสราง และความ
ปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
(The German Federal Ministry for the Environment, 
Nature Protection, Building and Nuclear safety: BMUB) 
คาดวาจะลดกาซเรือนกระจกได ๐.๔ – ๑.๑ MtCO2e  
ในป พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได รับการสนับสนุนเงินแลว
ประมาณ ๑.๕ – ๒ ลานยูโร 
        • โครงการศึกษาและพัฒนาขอเสนอ NAMA ใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สวนของนโยบายอนุรักษพลังงาน ขณะนี้ กําลังอยูใน
ระหวางการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอตามขอกําหนด
ของกองทุน Green Climate Fund (GCF) โดยจะแลว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคาดวาจะลด
กาซเรือนกระจกได ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดประมาณ 
๐.๓๕ MtCO2e และประมาณอีก ๐.๕๒ MtCO2e 
ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ 
        • สผ. รวมกับ องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
(GIZ) ไดจัดทําแผนเขาพบหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเชิญ
ชวนหนวยงานที่สนใจ จัดทําขอเสนอโครงการ NAMA 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ เร่ิมตนในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
        • สผ. เชิญชวนใหหนวยงานที่ เ ก่ียวของเสนอ
โครงการที่ครอบคลุมการลดกาซเรือนกระจกและการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน ๗ ดาน 
ไดแก นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย การขนสง เกษตร 
พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดการ
น้ํา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ การกอสราง และความ
ปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
(The German Federal Ministry for the Environment, 
Nature Protection, Building and Nuclear safety: BMUB) 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใชในการดําเนินโครงการในป พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ซึ่งไดรับการสนับสนุนแลวจํานวน
ประมาณ ๑๗.๙ ลานยูโร ซึ่งจะชวยในการลดกาซเรือน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๑๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระจกไดเพิ่มข้ึน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการลด
กาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม
ปรับอากาศและทําความเย็น (Refrigeration and Air 
Conditioning – Nationally Appropriate Mitigation 
Actions: RAC NAMA)  
    - เปนโครงการความรวมมือระหวาง สผ. กับองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (German 
International Cooperation: GIZ) และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยใหสามารถบรรลุเปาหมายการลด
กาซเรือนกระจกในภาค อุตสาหกรรมปรับอากาศและทํา
ความเย็น โดยไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน 
NAMA Facility ซึ่งเปนกองทุนความรวมมือระหวาง
รัฐบาลอังกฤษและเยอรมนี เปนจํานวน ๑๔.๗ ลานยูโร 
ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยมี
เปาหมายที่จะผลิตเคร่ืองปรับอากาศและตูทาํความเย็นทีม่ี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงและใชสารทําความเย็นที่
เปนมิตรตอชั้นบรรยากาศ ซึ่งสงผลใหเกิดการลดกาซเรือน
กระจกลง ๐.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
(MtCO2eq) ตอป นอกจากเปาหมายโดยตรงดานการลด
กาซเรือนกระจกแลว โครงการดังกลาวยังมุงหวังถึง
ประโยชนรวมทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน เพิ่ม
โอกาสในการจางงานและขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการ โดยการลดตนทุนการผลิต รวมถึงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๑๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ลดคาใชจายคาไฟฟาในภาคอาคารธุรกิจและครัวเรือน 
เนื่องจากประสิทธิภาพในการใชพลังงานที่สูงข้ึนของ
เคร่ืองปรับอากาศและตูทําความเย็น เปนตน ซึ่งมีแนว
ทางการดําเนินงานที่ครอบคลุมทั้งทางดานนโยบาย 
เทคนิค และเคร่ืองมือทางการเงิน โดยจะเปนการทํางาน
รวมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
- องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงการดําเนินการลด
กาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions) ตอที่ประชุมอนุสัญญาฯ 
สมัยที่  20 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา 
ประเทศเปรู โดยจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ประเทศรอยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคการ
ขนสง ใหต่ํากวาระดับการปลอยในการดํา เนินงาน
ตามปกติ (Business as usual) ภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่ง
เปนการแสดงใหประชาคมโลกเห็นวาประเทศไทยให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมรับผิดชอบแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     ประเทศไทยเปนประเทศลําดับที่ 58 ในการเสนอ 
NAMAs อยางเปนทางการ ตออนุสัญญาฯ (UNFCCC) 
โดยการดํ า เนินงานดั งกล าวมีความสอดคลอง กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเสริมสรางการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๕-๑๑๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําอยางยั่งยืน การดําเนินการ
ลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศจะนําไปสูการ
เปลี่ ยนแปลงทางดานสั งคม สิ่ งแวดลอม และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และยังสรางผลประโยชนรวม 
(Co-benefits) ในดานความมั่นคงทางดานพลังงาน 
คุณภาพชีวิตของประชาชน และอ่ืนๆ  

หลังจากนั้น อบก. ไดพัฒนาระบบการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ (MRV) สําหรับการดําเนินงาน 
NAMAs โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลว และอยูระหวาง
ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน NAMAs 
รายป  โดยในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยสามารถ
ดําเนินการลดกาซเรือนกระจกลง 14.34 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาและอยูระหวางการจัดทําผล
การติดตามประเมินผลการลดกาซฯ ของป พ.ศ.2557 

- การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจาก
การดําเนินงานของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน อบก. ไดมี
การดําเนินงานดังนี ้
1. จัดทําคูมือสําหรับเผยแพรองคความรู ดังนี้ 

1) คูมือแนวทางการประเมินผลการลดกาซเรือน
กระจกจากมาตรการและนโยบายของภาครัฐ (ภาค
พลังงาน)  

2) คูมือแนวทางการประเมินผลการลดกาซเรือน
กระจกจากมาตรการและนโยบายของภาครัฐ (ภาคการ



  

ผ๕-๑๑๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขนสง)  
2. ประสานการดําเนินงานภาคีภาครัฐและภาคเอกชน 

 1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
     1.1) อบก. ไดลงนามบันทึกความรวมมือทาง

วิชาการ (MOC) รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อเปนการ
ประสานและบูรณาการในการรวมกันพัฒนาวิธีการ
คํานวณและประเมินผลการดําเนินโครงการลดกาซเรือน
กระจกในงานที่เก่ียวเนื่องภายใตแผนการพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2015) เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
และเปนไปตามหลักสากล อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางขีด
ความสามารถการพัฒนาแนวทางการลดกาซเรือนกระจก 
รวมถึงเสริมสรางองคความรู และพัฒนาบุคคลากรรวมกัน 
ซึ่งกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจกของ กฟผ. เปนอีกหนึ่ง
ภาระกิจสําคัญที่สามารถตอบสนองเพื่อใหบรรลุตาม
เจตจํานงของประเทศไทย ที่จะลดกาซเรือนกระจกลงให
ไดรอยละ 7-20 ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) 

     1.2) ติดตามประเมินผลการลดกาซเรือน
กระจกสําหรับมาตรการในภาคพลังงาน โดยใชขอมูลป 
พ.ศ. 2557 จํานวน 7 มาตรการ สามารถลดกาซเรือน
กระจกได 37.47 MtCO2e โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 



  

ผ๕-๑๑๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มาตรการ ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ลดได (MtCO2e) 

1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนประเภท
พลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย 
พลังลม พลังน้ําขนาดเล็ก+ขนาด
ใหญ) 

4.04 

2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนประเภท
พลังงานชีวภาพ 
(ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ) 

8.65 

3. มาตรการผลิตความรอนจากพลังงาน
ทางเลือกประเภทพลังงานธรรมชาติ 
(แสงอาทิตย) 

0.01 

4. มาตรการผลิตความรอนจาก
พลังงานทางเลือกประเภทชีวภาพ  
(ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ) 

19.10 

5. มาตรการใชไบโอดีเซลในภาคการ
ขนสง 

2.84 

6. มาตรการใชเอทานอลในภาคการ
ขนสง 

2.55 

7. มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตพลังงานไฟฟาของ กฟผ. 

0.28 

รวม 37.47 
 

โดยผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการใน
ภาคพลังงานดังกลาว ไดผานการรับรองจากกระทรวง
พลังงาน และ สผ. ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 

 



  

ผ๕-๑๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

     2) ภาคขนสง 
อบก. รวมกับ สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ติดตาม
ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการในภาค
การขนสง จํานวน 2 มาตรการ ไดแก 

1. มาตรการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบิน 
ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือน

กระจกจากมาตรการทั้ง 2 มาตรการดังกลาว โดยใช
ขอมูลป พ.ศ. 2557 สามารถประเมินผลปริมาณการลด
กาซเรือนกระจกไดทั้งสิ้น 0.08 MtCO2e โดยผานการ
รับรองจากคณะกรรมการประสานนโยบายและการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
ขนสงที่ยั่งยืน คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2559 รายละเอียด ดังนี ้

 

มาตรการ ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ลดได (MtCO2e) 

1. มาตรการพัฒนาระบบ รถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

0.07 

2. มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บิน 

0.01 

รวม 0.08 

 
        3) องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 



  

ผ๕-๑๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

อบก. ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOC) 
รวมกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อ
รวมกันในการประสานความรวมมือทางวิชาการ โดยมุง
หมายใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการที่เก่ียวของกับการ
สนับสนุนและสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกภายใต
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการลดกาซเรือน
กระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสงสัญญาณ
โทรทัศน ในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน ซึ่งอยูภายใตการ
ดําเนินงานของ ส.ส.ท. ที่สามารถสนับสนุนการบรรลุผล
ภายใตการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ หรือ NAMAs รวมถึง การดําเนินงานอ่ืนใด
ภายใตการแสดงเจตจํานงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต 

อบก. รวมกับ ส.ส.ท. พัฒนาโครงสราง แนว
ทา งการติ ดตามประ เมิ นผล  และวิ ธี ก า ร คํ านวณ 
(Methodology) การลดกาซเรือนกระจก สําหรับ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงสัญญาณโทรทัศน 
จากการนําขอมูลกิจกรรมของ ส.ส.ท. มาประเมินผลการ
ลดกาซเรือนกระจก พบวา ในป พ.ศ. 2563 มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบสงสัญญาณโทรทัศน  โดยเปลี่ยน
จากระบบ Analog มาใชระบบ Digital สามารถลดกาซ
เรือนกระจกไดประมาณ 4,000 tCO2 

 



  

ผ๕-๑๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

๕.๒.๔ สงเสริมการผลิต
แล ะ ใ ช พ ลั ง ง า น อ ย า ง 
มีประสิทธิภาพโดยใหนํา
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด
มาใชเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
ท ด แ ท น ใ น ก า ร ผ ลิ ต
พ ลั ง ง า น  ค ว บ คู กั บ
สนับสนุนการพัฒนาแหลง
พลังงานหมุนเวียนที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงความสมดุลในการ
ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม มั่ น ค ง 
ทางอาหารและพลังงาน 
ไปพรอมกันดวย 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
พน (พพ.) วท (สวทช.) ทส 

กระทรวงพลังงาน 
กรมพลังงานทดแทน 
1. โครงการสงเสริมการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา โดย
โปรแกรมการสะสมแตมจากการใชสินคาและบริการที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 2558 สํานักงาน
พลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหดําเนินการ
โครงการการศึกษาและพัฒนาจุดสาธิตนํารองการพัฒนาสู
เมืองคารบอนต่ําโดยโปรแกรมการสะสมแตมจากการใช
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (APEC Low 
Carbon Model Town (LCMT) Promotion through 
Eco-Point Program (LCMT-EPP)) ภายใตโครงการ
พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางดานพลังงาน 
สํานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งดําเนินการ
ตอเนื่องจากการศึกษาภายใตการสนับสนุนของ APEC 
โดย พนจ.สุราษฎรธานี ได implement มีแตม มี
ซอฟทแวรและมีการสาธิตการใชงานจริง และกลุมงาน
ประชาสัมพันธ พพ. ไดไปถายทําเพื่อออกอากาศ 
2. โครงการศึกษาการออกแบบระบบ Smart Grid และ
ยานยนตพลังงานไฟฟาพพ. ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อติ ดตามและประเมินผลการดํ า เนิ น โครงการ 
Realization of APEC Low Carbon Model Town 
through Smart Grid Development (LCMT-SGD) 
เพื่อศึกษาวิเคราะหผลกระทบของการนําระบบ Smart 
Grid และการใชยานยนตพลังงานไฟฟา (EV) ตลอดจน

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การแบงปนองคความรูและประสบการณจากผลการศึกษา
ซึ่งจะเปนประโยชนตอพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย และ
ภูมิภาคเอเปก 
    - อาคารที่ผานเกณฑการคัดเลือกให เปนอาคาร
คารบอนต่ํา ไดแก อาคารสํานักงานของเทศบาลนคร
เกาะสมุย ที่ปรึกษาไดดําเนินการออกแบบเพื่อปรับปรุง
กรอบอาคารและระบบสนับสนุน ไดแก ระบบปรับอากาศ 
ระบบแสงสวาง และระบบสถาปตยกรรมและภูมิทัศน 
    -โครงการการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจทองเที่ยวบนเกาะสมุย (Energy Efficient tourism 
business in livable Samui) 

1. สามารถรูปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิด
จากการใหบริการของโรงแรมสื่อสารใหผูใชบริการรับรู
และใหความรวมมือเพื่อชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด 
และสามารถวางแผนหรือจัดทํามาตรฐานการลดกาซ
คารบอนไดออกไซดจากการใหบริการได 

2. โรงแรมที่เขารวมโครงการไดตระหนักถึงการ
สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดี 

3. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเชื่อมโยง
เครือขายการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่  โดยมีการพบปะ
พูดคุยกับนายกสมาคมโรงแรมและคณะผูบริหารสมาคม 
ประชุมรวมกับรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเกาะสมุย 
และมีการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรใหโรงแรมที่เขา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รวมโครงการ  
4. สถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 130 แหง

จะไดรับประกาศนียบัตรโครงการใบไมเขียว ซึ่งทางมูลนิธิ
ฯ ไดมีการจัดทําและมีพิธีมอบใหแกสถานประกอบ 

5. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
ผูทรง คุณวุฒิ ในดานการตรวจสอบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงานในโรงแรม คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตรวจสอบแบบสอบถาม และเอกสารที่แนบ
มา เพื่ อ เ ต รี ยมพร อม ในกา รไปตรวจสอบที่ สถ าน
ประกอบการนั้นๆ  

6. มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ และคูมือ
จํานวน 2 ฉบับ คือคูมือโรงแรมเพื่อสิ่งแวดลอม และคูมือ
โรงแรมคารบอนต่ํา 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ปงบประมาณ 2558 
- สนับสนุนงานวิจัยการใชชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อผลิต
พลังงานที่คํานึงถึงความมั่นคงทางอาหารและพลังงานไป
พรอมกัน 
ปงบประมาณ 2559 
- จัดทําขอมูลพื้นฐานของคุณสมบัติเชื้อเพลิง เพื่อการเผา
ไ หม ร ว ม ร ะห ว า ง ถ า น หิน แล ะชี ว ม วล ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ เชน ปริมาณคาความรอนเชื้อเพลิง (LHV) 
องคประกอบทางเคมีและสารประกอบเมื่อเกิดเปนเถา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

การเตรียมและปรับสภาพ การจัดเก็บ ความปลอดภัยใน
การใชงาน การขนสงลําเลียง  
- สนับสนุนงานวิจัยการใชชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อผลิต
พลังงาน เชน ศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพของชีวมวล 
(ฟางขาว) รวมกับถานหินบิทูมินัสในเตาเผาไหมแบบ
ตะกรับ เพื่ อลดป ริมาณการใชถ าน หิน ในการผลิ ต
กระแสไฟฟา 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ. 1  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1.นําเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช ไดแก Solar cell 
2. ติดตามตรวจสอบโครงการที่เขารวมโครงการ CDM 
กับ อบก.  
 
สสภ. 3  
- ดําเนินการตรวจติดตามโครงการ CDM จํานวน ๒ 
โครงการ คือ A.T.Biopower Rice Husk Power in 
Pichit, Thailand และ Khwae Noi hydropower 
Project 
 
สสภ. 4  
- ดําเนินการติดตามประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่เขา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
เนื่องจาก CDM หมดตามโตเกียว protocol 
แลว จึงควรปรับไปตามเคร่ืองมือที่พัฒนามาใหม 
เชน T-ver, Less ฯลฯ 
 
 
 

- 



  

ผ๕-๑๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รวมโครงการกลไก การพัฒนาที่สะอาด (CDM) และจัดทํา
ร า ย ง านส รุปผลกา รดํ า เนิ น ง าน  พ ร อม เผ ยแพร
ประชาสัมพันธ 
 
สสภ. 7  
- ดําเนินการติดตาม/ตรวจสอบและประเมินผลสถาน
ประกอบการที่เขารวมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM)  จํานวน 11 โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 และจํานวน 12 โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 
-  ดําเนินการติดตาม/ตรวจสอบและประเมินผลสถาน
ประกอบการที่เขารวมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) 
- สงเสริมเร่ืองการจัดการขยะโดยการแปรรูปเปนพลังงาน
ในทุกรูปแบบในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
สสภ.๑๐  
๑.  ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)  
โดยปงบประมาณ ๒๕๕๙  สสภ.๑๐ ไดรางวัลระดับทอง 
๒. ดําเนินกิจกรรมติดตามโครงการที่เขารวมโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) กับองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน  
๗  โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
คว ามชั ด เ จน ในกา รสนั บ สนุ น / ช ว ย เหลื อ ส ถ า น
ประกอบการ/บริษัท ในการดําเนินงานตามโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (CDM) ในเร่ืองราคาการขายคารบอน
เครดิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
อบก. ควรมีชองทางการสื่อสาร (ถาม-ตอบ) แบบ 
2 ทาง กับบบริษัท/สถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ CDM เพื่อใหขอมูลอัพเดตตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สสภ.11  
(ป 2559 )  
- ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) ในพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ) เสร็จสิ้นแลวทั้งหมด
จํานวน ๑๘ โครงการ โดยแบงโครงการออกเปน ๔ 
ประเภท ไดแก (๑) โครงการประเภท ชีวมวลจํานวน ๖ 
โครงการ (๒) โครงการประเภทกาซชีวภาพจํานวน ๘ 
โครงการ (๓) โครงการประเภทพลังงานลม ๒ โครงการ 
(๔) โครงการประเภทพลังงานแสงอาทิตยจํานวน ๒ 
โครงการ โดยจากการติดตามตรวจสอบทั้งหมด พบวา  
มีโครงการที่ยังคงจะดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดตอ (CDM) จํานวน ๑๓ โครงการ และจะขอยุติไม
ดําเนินโครงการตอจํานวน ๕ โครงการ 
 
สสภ. 12                                       
- ติดตามตรวจสอบโครงการที่เขารวมโครงการ CDM กับ 
อบก. จํานวน 3 โครงการ 
 
สสภ. 13  
ดําเนินการ ดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ สสภ.13 ติดตามตรวจสอบโครงการที่
เขารวมโครงการ CDM กับ อบก. 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
– สถานการณความไมแนนอนเก่ียวกับราคาในการซื้อขาย
คารบอนเครดิตในตลาดโลกทําใหผูประกอบการลด
ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ CDM 
– ผูประกอบการไมจัดเก็บขอมูลการตรวจวัดพารามิเตอร
ตางๆ อยางที่ควรจะเปน 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ป จํานวนโครงการ 
2555 15 
2556 7 
2557 3 
2558 3 
2559 7 

 
สสภ. 14 
- ดําเนินกิจกรรมติดตามโครงการที่เขารวมโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (CDM) กับองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก 
- ดําเนินการติดตามประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่เขา
รวมโครงการกลไก การพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
 
ทสจ.สกลนคร 
- ผลักดันใหมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนใหกาว
สูเมืองคารบอนต่ํา และการเติบโตของเมือง สีเขียว 
- การจัดการสิ่งแวดลอมทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยดําเนิน
ภายใตกิจกรรมของทองถ่ิน 
 
ทสจ.นครราชสีมา 
โครงการโคราชเมืองคารบอนต่ํา เมืองไรมลพิษกูวิกฤติโลก
รอน (Korat Low Carbon city) 
   ๑) สงเสริม การสรางความตระหนักรู ใหสังคม ชุมชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนเขาใจถึงผลกระทบและ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                                               

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   ๒) สงเสริม การจัดการขยะมูลฝอย และสนับสนุนพื้นที่
ตนแบบกิจกรรมคารบอนต่ํา  
   ๓) สนับสนุน กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
สะสม 
ผลการดําเนินงาน ป 2559 
   ๑)  องค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน เป าหมายและ
สถานศึกษาที่ไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจ 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 
   ๒) การจัดทําพื้นที่ตนแบบโคราช...เมืองคารบอนต่ํา 
เมืองไรมลพิษ กูวิกฤติโลกรอน (Korat Low Carbon City : 
The City of Waste Minimization) ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙   
   ๓) กิจกรรมการลงพื้นที่สํารวจ ประสานแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม 
   ๔) กิจกรรมการสนับสนุนจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลด
สภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   5) สนับสนุนงบประมาณ และความรูทางวิชาการ 
จํานวน ๓ พื้นที่ ไดแก เทศบาลตําบลปรุใหญ เทศบาล
ตําบลหนองบัววง เทศบาลตําบลพิมาย 
   ๖) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณสาธิต และความรูทาง
วิชาการ จํานวน ๓ แหง ไดแก เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ 
องคการบริหารสวนตําบลไทยสามัคคี เทศบาลตําบลโนนสูง 
   ๗) กิจกรรมจังหวัดนครราชสีมาปลอดโฟม และการ
ประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 



  

ผ๕-๑๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

   ๘) จัดตั้งศูนยการเรียนรู การดําเนินกิจกรรมคารบอน
ต่ํ า  เทศบาลตํ าบล กุดจิ ก  อํ า เภอสู ง เนิ น  จั งหวั ด
นครราชสีมา  
๙) จัดตั้งศูนยการเรียนรู การดําเนินกิจกรรมคารบอนต่ํา 
โรง เ รียนวัดสระจระเข  อํา เภอดานขุนทด จั งหวัด
นครราชสีมา 
   ๑๐) กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยการ
เยี่ยมชมโรงงานกําจัดขยะผลิตไฟฟาเพื่อสิ่งแวดลอม ณ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
   ๑๑) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผล
การดําเนินกิจกรรมโครงการ โคราช....เมืองคารบอนต่ํา  : 
เมืองไรมลพิษ กูวิกฤติโลกรอน ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ (Korat Low Carbon City : The City of Waste 
Minimization ) ในวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
ซิตี้พารค อําเภอเมือง นครราชสีมา 

ระยะปานกลาง 
๕.๒.๕ เรงผลักดันใหมีการ
จัดตั้ งกองทุนคารบอน
เครดิต เพื่อเปนแหลงรับ
ซื้อคารบอนเครดิตและ
ค า ร บ อ น อ อ ฟ เ ซ็ ท 
ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร
พัฒน าตล าดคา ร บ อน 
(Carbon market)  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) 
ป 2558 
- อบก.ไดดําเนินการพัฒนาแผนงานชดเชยคารบอน 
(Carbon Offsetting Program) ดังกลาวเพื่อสงเสริมให
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทํากิจกรรม
ชดเชยคารบอนเพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอ

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 



  

ผ๕-๑๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทุกรูปแบบ เพื่อแสวงหา
โอกาสจากการสรางรายได
จ า กก า รขา ยคาร บอน
เครดิตของผูประกอบการ 
และชุมชน รวมทั้งศึกษา
รูปแบบและมาตรฐานที่จะ
สามารถเชื่อมตอกับตลาด
คารบอนในตางประเทศ 
ทั้งแบบสมัครใจและแบบ
ทางการ การจัดตั้งกองทุน
คารบอนเครดิตอาเซียน 
การกําหนดปริมาณการ
ควบ คุมการปล อยก าซ
เรือนกระจก และระบบ
การจัดสรรสิทธิการปลอย
ก า ซ  ต ล อ ด จ น ศึ ก ษ า 
ค ว า ม คุ ม ทุ น แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
ทส (อบก.) กต 

สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ในการ
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ และเพื่อ
สรางอุปสงคคารบอนเครดิตจากโครงการ CDMและ
โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย 
อันจะชวยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคารบอนภาค
สมัครใจภายในประเทศ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจ
เร่ืองกิจกรรมชดเชยคารบอนของบุคคล องคกร สินคา
และบริการการจัด งานอีเวนท ใหแกทุกภาคสวนที่
เก่ียวของ  
- อบก. ไดจัดทําแนวทางและหลักเกณฑการทํากิจกรรม
ชดเชยคารบอนและการใหการรับรองฯ และดําเนินการให
การรับรองกิจกรรมชดเชยคารบอน ปจจุบันมีองคกรที่
ผานการรับรองตั้งแตเร่ิมโครงการ รวม 20 องคกร และมี
การซื้อคารบอนเครดิตเพื่อมาชดเชยจํานวน 5,798 
(tons CO2e) 
ป 2559 
- พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมชดเชยคารบอนอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2555 เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ 
(อุปสงค) คารบอนเครดิตจากโครงการ CDM และ
โครงการลดกาซเรือนกระจกในประเทศไทย อันเปนการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ  (T-VER) เพื่อทําใหตลาดคารบอนมีสภาพ
คลองและขยายตัวมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกมากข้ึนในภาพรวมของประเทศ อีก
ทั้งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรประเทศในการพัฒนาไปสู



  

ผ๕-๑๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สังคมคารบอนต่ําของไทย  มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ประเภท 
 

ต้ังแตเริ่มโครงการ (2556 - 2559) 

กาซเรือนกระจกที่ลดได 
(tCO2e) 

ผูที่ผานการรับรอง 

ผลิตภัณฑ 1,155 
16 ผลิตภัณฑ 10 

บริษัท 

องคกร 8,717 14 องคกร 

จัดประชุม/ 
อีเวนท 

675 15 งาน 

บุคคล 1,599 323 คน 

รวม 12,146 
  

๕.๒.๖ พัฒนาและจัดทํา
ระบบการ ข้ึนทะ เบี ยน
กิจกรรม ปริมาณการลด
กาซเรือนกระจก และการ
ซื้ อ  - ข า ย ถ า ย โ อ น
คารบอนเครดิต สําหรับ
การจัดตั้งตลาดคารบอน 
ทั้งในรูปแบบบังคับและ
สมัครใจของประเทศไทย
ในอนาคต รวมถึงเรงรัด
ปรับปรุงกฎระเบียบ กลไก 
และมาตรการสนับสนุน
ก า ร จั ด ก า ร ก า ซ เ รื อ น
กระจกเพื่อรองรับกลไก
ระหวางประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) 
- จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับโครงการที่ไดรับคํารับรองและ
การขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง : การ
ขยายผลการใชงานระบบทะเบียนคารบอนเครดิต  โดย 
อบก. ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขอมูลทะเบียนโครงการ ขอมูลบัญชีผูใช 
ขอมูลปริมาณคารบอนเครดิต และการจัดการบัญชีเครดิต
โดยผูใชในระดับตางๆ สําหรับภารกิจนี้ ระบบสารสนเทศ
ที่ทําหนาที่จัดการภาระงานในทุกๆ ดานเรียกวา ระบบ
ทะเบียนคารบอนเครดิต เพื่อทําหนาที่เปนทั้ง Front – 
Back Office ของการดําเนินการของกลไกการตลาดเพื่อ
การลดกาซเรือนกระจกของ อบก. ดังรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังนี ้
- สื่อประชาสัมพันธ อิเล็กทรอนิกสการใชงานระบบ

 
 
 
- 

 
 
 
- 



  

ผ๕-๑๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ทส (อบก.)  กค ทะเบียนคารบอนเครดิต ในรูปแบบไฟลวีดีโอ  
- พัฒนาและปรับปรุงชุดขอมูลสถิติโครงการ CDM ของ 
UNFCCC และโครงการ T-VER ใหเปนปจจุบัน 
- จัดเก็บขอมูลสถิติ โครงการ JCM 
- จัดอบรมเชิ งปฏิบัติ การ “การจัด เต รียมเอกสาร
ประกอบการแจงเปดบัญชี T-VER และการใชงานระบบ
ทะเบียนคารบอนเครดิต” ใหกับผูพัฒนาโครงการที่ไดรับ
การข้ึนทะเบียนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย และบุคคลทั่วไปซึ่งยื่นขอ
เปดบัญชีในระบบทะเบียนคารบอนเครดิต 
- เปดบัญชีผูใชงานระบบทะเบียนคารบอนเครดิต ใน
ปงบประมาณ 2559 จํานวนทั้งสิ้น 9 บัญชี โดยจําแนก
ประเภทเปน  
   1. หนวยงานราชการ(รวมสถาบันการศึกษา) จํานวน 4 
บัญชี 
   2. บริษัทเอกชน จํานวน 3 บัญช ี
   3. บุคคลทั่วไป จํานวน 2 บัญชี 

๕.๒.๗ พัฒนาระบบการ
รายงานขอมูล เพื่อรองรับ
พันธกรณีที่มีตออนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United 
Nations Framework 
Convention on 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- การพัฒนาระบบจัดเ ก็บและรวบรวมขอมูลบัญชี 
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย  

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สผ. ไดจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บและรวบรวมขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระยะที่ ๑ และ ๒ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราห

 
 
 
- 

 
 
 
- 



  

ผ๕-๑๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

Climate Change: 
UNFCCC) ที่ตองจัดทํา
บัญชีกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ (National GHG 
Inventory) ทุก 2 ป และ
จัดทํารายงานแหงชาติ 
(National 
Communication: NC) 
วาดวยปริมาณการ
ปลดปลอยและการกักเก็บ
กาซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยทุก 4 
ป โดยไดรับการสนับสนนุ
ทางดานการเงินในการ
ดําเนินงานเร่ืองดังกลาว 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ.) 

ขอมูลพื้นฐานที่ เ ก่ียวของในการจัดทําบัญชีกาซเรือน
กระจกทั้ง ๕ ภาคสวน และพัฒนารูปแบบและวิธีการ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูลกิจกรรมที่เก่ียวของกับการ
ประเมินบัญชีกาซเรือนกระจกของหนวยงานภาครัฐ โดย
ทําการพัฒนาแบบฟอรมในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
บัญชีกาซเรือนกระจกสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใช
ในการรายงานขอมูล รวมทั้งวิธีการตรวจวัด รายงาน และ
ทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: 
MRV) พรอมทั้งจัดทําคูมือการตรวจวัด รายงาน และทวน
สอบขอมูลในการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช
ผลิ ต ภัณฑ  และภาคของ เสี ย ในส วนของ โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมและมีแผนที่จะดําเนินการตอในระยะที่ ๓ 
และ ๔ เพื่อใหระบบจัดเก็บและรวบรวมมีความสมบูรณ 

นอกจากนี้ สผ. และ สํานักงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมหมุนเวียน (Office of 
Climate Change and Renewable Innovation) ของ
รัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย ไดมีการลงนามบันทึกความ
เขาใจ เร่ือง การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกแหงชาติ 
ระหวางไทยและออสเตรเลีย (Australia – Thailand 
Cooperation on National Greenhouse Gas Inventories) 
ระหวางวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงแคนเบอรรา 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีสาระสําคัญ คือ การสนับสนุน
การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยใช
ระบบสารสนเทศการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ



  

ผ๕-๑๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ออสเตรเลีย (Australian Greenhouse Emissions 
Information System: AGEIS) เปนตนแบบเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse 
Gas Emissions Inventory System: TGEIS) สําหรับใช
ป ร ะก อบกา รจั ดทํ า ร า ย ง าน แ ห ง ช า ติ  ( National 
Communication: NC) และรายงานความกาวหนาราย
สองป (Biennial Update Reports: BUR) รวมทั้งใช
ประกอบการตัดสินใจภายในประเทศเ ก่ียวกับการ
ดําเนินการดานสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ทั้งนี้ความรวมมือดังกลาวจะมีสวนสําคัญในการยกระดับ
การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทยอยางเปน
ระบบ และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางทั้งสอง
ประเทศตอไป 

๕.๒.๘ สงเสริมการลงทุน
ใน โ คร ง กา รกล ไ กกา ร
พัฒนาที่ สะอาด (CDM) 
โครงการกลไกการพัฒนา 
ที่สะอาดแบบแผนงาน
โ ค ร ง ก า ร  (CDM-PoA) 
หรือโครงการลดกาซเรือน
กระจกตามกลไกตางๆ  
ที่จะเกิดข้ึนใหมใหมากข้ึน 
เ พื่ อ ก ร ะ ตุ น กิ จ ก า ร
วิสาหกิจขนาดกลางและ

- ไมมีการรายงานขอมูล - 
 

- 
 

- 
 
 



  

ผ๕-๑๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ข น า ด ย อ ม ใ ห พั ฒ น า
โครงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก และแสวงหา
คว า ม ร ว มมื อ ร ะห ว า ง
ประ เทศ ในการพัฒนา
ศักยภาพ  กา รบ ริห า ร
จัดการกาซเรือนกระจก 
ในทุกดาน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก.)  อก (สกท.) 
๕.๒.๙ สนับสนุนการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก
จากภาคพลั งงาน ภาค 
ของเสีย ภาคอุตสาหกรรม 
และเพิ่มแหลงดูดซับกาซ
เรือนกระจก เชน สงเสริม
การอนุ รักษ  ฟนฟู  และ
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลนเพื่อ
เ ป น แ ห ล ง ดู ด ซั บ ก า ซ 
เรือนกระจก และลดการ 
กัดเซาะชายฝง เปนตน   
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สผ./ทช./อบก.) พน 
อก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
- (ราง) แผนที่นําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally 
Determined Contribution Roadmap on Mitigation 
2021-2030)  
        สผ. ไดจัดทําการศึกษาและหารือรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ รวมทั้งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการลด
กาซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อพิจารณาศักยภาพและ
มาตรการในการลดกาซเรือนกระจกของสาขาพลังงานและ
ขนสง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม และสาขาการ
จัดการของเสีย โดยสรุป ไดวา คาศักยภาพการลดกาซ
เรือนกระจกของประเทศรวมทั้ง ๓ สาขา เทากับ ๑๑๕.๖ 
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Mt-CO2e) จากนั้น 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

สผ. ไดยก (ราง) แผนที่นําทางการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally 
Determined Contribution Roadmap on Mitigation 
2021-2030) ในสาขาพลังงานและขนสง สาขาการ
จัดการของเสีย และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม
และการใชผลิตภัณฑ โดยคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ในการประชุมคร้ัง
ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
มติเห็นชอบตอ (ราง) แผนที่นําทางการลดกาซเรือน
กระจกของประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s 
Nationally Determined Contribution Roadmap on 
Mitigation 2021-2030) และให สผ. นําเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
องคการบริหารกาซเรือนกระจก 
    อบก. ไดมีการพัฒนา โครงการลดกาซเรือนกระจก คือ 
โครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program) หรือชื่อในภาษาไทยวา โครงการลดกาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการลด
กาซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และ
สามารถนําปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
โครงการ ที่เรียกวา “คารบอนเครดิต (TVERs)” ไปขายได
ในตลาดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ   ทั้งนี้ 
อบก. ไดกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการพัฒนา
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ผ๕-๑๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

โครงการ ระเบียบวิธีการคํานวณการลด/กักเก็บกาซเรือน
กระจก การข้ึนทะเบียนโครงการ และการรับรองปริมาณ
การลดกาซเรือนกระจกที่ไดจากการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
- การพัฒนาระเบียบวิธีการคํานวณการลดกาซเรือน
กระจกตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 จํานวน 28 
ระเบียบวิธีการ  
- การพัฒนาผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัคร
ใจ (Validation and Verification Body: VVB) ตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 – 2559 จํานวน 11 ราย 
- โครงการ T-VER ที่ได รับการข้ึนทะเบียนตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 – 2559จํานวน 39 โครงการ 
ปริมาณ GHG ที่คาดวาจะลดไดรวม 1,082,534 
tCO2e/y 
- โครงการ T-VER ที่ไดรับการรับรองคารบอนเครดิตตั้งแต 
ปงบประมาณ 2557 – 2559 จํานวน 22 โครงการ 
ปริมาณ GHG ที่ลดไดรวม 589,149 tCO2e       
 
กระทรวงพลังงาน 
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ป 2559 ไดดําเนินการดังนี้  
1.  จัดฝกอบรมการใช ง านโปรแกรมช วยประเมิน
ประสิทธิภาพพลังงาน จํานวน 1,800 คน 
2. สัมมนาใหความรู เร่ือง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุ
รักษณพลังงาน แกเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จํานวน 100 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กฎกระทรวงอยูระหวางการแกไขและปรับปรุง รวมกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง คาดวาจะสามารถบังคับใชได
ภายในป 2560  
- ความลาชาในการพิจารณาเห็นชอบกฎกระทรวงเพื่อ
นําไปบังคับใชของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลักดันผานผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อ
เรงรัด 
- ใหขอมูลผูผาน EIA ที่ไดดําเนินการตรวจแบบ
ตามกฎกระทรวง 
- แนะนําใหผูทํารายงาน EIA ดําเนินการตรวจ



  

ผ๕-๑๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

3. ตรวจประเมินแบบอาคาร จํานวน 426 อาคาร เกิด
ศักยภาพผลประหยัดรวม 219 กิกะวัตต-ชั่วโมง/ป คิด
เปน 18.77 ktoe มูลคา 760 ลานบาท/ป ลด CO2 
127 พันตัน/ป 

- ความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูล ของผูผานการ
ตรวจสอบรายงาน EIA ในการกอสรางอาคารขนาดใหญที่
ผานการตรวจประเมิน 

รับรองแบบจากกระทรวงพลังงาน 

๕ . ๒ . ๑0  ป รับ เป ลี่ ย น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสูง 
อาทิ อุตสาหกรรมซีเมนต  
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ห ล็ ก 
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต 
อาหาร เสื้อผาและสิ่งทอ 
รวมทั้ ง วิ ส าห กิจขนาด
กลางและขนาดยอมไปสู
การผลิตที่สะอาดและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Low 
Carbon Industry) โดย
การสนับสนุน  ทั้ ง ด า น
สินเชื่อและสิทธิพิเศษดาน
ภาษี เพื่ อ ก า รป รับป รุ ง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ
ตามศักยภาพการพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี  (Best 
Available 
Technologies: BATs) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
อยูระหวางการจัดทําขอเสนอโครงการสงเสริมการ
ปรับปรุงอุปกรณ และเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดกาซเรือนกระจกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สสภ. 6  
ป ๒๕๕๕  
ตรวจติดตาม ๓ โครงการ คือ 
1.Jaroensompong Corporation Rachathewa Landfill 
Gas to Energy Project :โครงการรโรงไฟฟาราชาเทวะ
แกสจากหลุมฝงกลบมูลฝอย บริษัท เจริญสมพงษ จํากัด 
เลขที่ 142/4 หมู 14 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดเปนโครงการ CDM ระยะ 10 ป ดําเนินการผลิต
ไฟฟา โดยนําแกสจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยที่ปดบอแลว 
เปนพลังงานไฟฟา 1 MW ปจจุบันผลิตไฟฟาได 0.6 MW 
เนื่องจากจํานวนแกสมีปริมาณนอยลง หลังจาก 3 ป  
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แ ล ะ ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
เชื้อเพลิง 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
อก ทส พน กค 

แรกที่เร่ิมโครงการ และไดจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟา
นคร หลวงมาตลอด ขอบเขตโครงการเร่ิมจากนําแกสจาก
บอฝงกลบมูลฝอยรวบรวมผานเสนทอสู กระบวนการการ
ผลิตไฟฟา และเชื่อมเขาสายสงไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง โดยมีมิเตอรวัดกําลังไฟฟาที่ผลิตได มีชุมชนที่อยู
ใกลโครงการมากที่สุด ระยะหาง 300 เมตร และยังไม
เคยมีเร่ืองรองเรียน 
2. Power Prospect 9.9 MW Rice Husk Power Plant: 
โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแกลบ Power Prospect 
9.9 MW Rice-Husk Power Plant บริษัท เพาเวอร 
พรอสเพค จํากัดเลขที่  118 หมู  1 ตําบลศําลําลอย 
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนโครงการ 
CDM ระยะ 7 ป ดําเนินกํารผลิตไฟฟาโดยใชแกลบเปน
เชื้อเพลิง กอตั้งตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 กําลัง
การผลิตไฟฟา 9.9 MW ปจจุบันผลิตไฟฟาได 9.2 MW 
จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวน ภูมิภาค 8.0 MW 
และใชเองในโครงการ 1.2 MW นอกจากนี้ ยังสงไอน้ํา
ใหกับโรงสีไฟนครหลวงอยูริมถนนฝงตรงขาม ขอบเขต
โครงการเร่ิมจากนําแกลบเปนเชื้อเพลิงสูกระบวนการการ
ผลิตไฟฟาอุปกรณหลักมี Turbine Stack Cooling 
Tower และจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค จาก
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบ กระบวนการผลิตบางจุด ยังมี
ปญหาการฟุงกระจายของฝุนละอองซ่ึงเกิดจากการใช
แกลบเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา โครงการใชน้ําจากแมน้ําปา
สัก ระยะหางประมาณ 1 กม. จํานวนกวา 840,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ลบ.ม/ป และมีระบบบําบัดน้ําเสียในโครงการ โดยนําน้ําที่
บําบัดแลวใชในโครงการมีชุมชนที่อยูใกลโครงการมาก
ที่สุด อยูฝงตรงขามถนน และเคยมีเร่ืองรองเรียนแลว
โครงการมีการปรับปรุงมาตลอด โดยเฉพาะมีปญหามาก 
คือ ฝุนละอองจากกระบวนการผลิต    
3.โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บริษัท บางจากโซลารเอ็นเนอรยี่ 
จํากัด โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนระบบ
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) มีพื้นที่
โครงการในตําบลบานมา ตําบลทับน้ํา และตําบลหันสัง 
อําเภอ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อที่ 200 
ไร กําลังการผลิต 16 เมกะวัตต ซึ่งกระแสไฟฟาที่ผลิตได 
จะถูกนําจายเขาระบบสายสงของการไฟฟาภูมิภาคเพื่อใช
เปนแหลงพลังงานของประเทศ โครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยสามารถถลดกาซเรือนกระจก ทําให
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้กระบวนการ
ผลิตไมมีผลกระทบใด ๆ ทั้งทางน้ํา อากาศ เสียง และดิน 
สําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย เมื่อมีอายุครบ 15 ป 
สามารถนําไป Recycle ได และโครงการสมัครใจที่จะทํา 
IEE ดวย 
ป 2556  
ตรวจติดตาม 2 โครงการ คือ 
1. Power Prospect 9.9 MW Rice Husk Power Plant: 
โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแกลบ จากขอเท็จจริงที่
ตรวจพบ ปจจุบันผลิตไฟฟาได 9.2 MW จําหนายไฟฟา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8.0 MW และใชเองใน
โครงการ 1.2 MW นอกจากนี้ยังสงไอน้ําใหกับโรงสีไฟ
นครหลวง อยูริมถนนฝงตรงขามโครงการ อนาคตขายไฟ
ใหกับ บริษัทในเครือ(ประมาณกลางป 56) ระยะเวลาเดิน
ระบบ 300 วัน/ป (Gen set ของ บ. SIEMENS) สัดสวน
วัตถุดิบแกลบ : เศษไม 70:30 น้ําหนักแกลบ 300 ตัน
ตอวัน เปลือกไม 60 ตันตอวัน จากบริษัท ปจพล เปเปอร 
อินดัสตร้ิ จํากัด และ บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร 
จํากัด (มหาชน) Boiler ประเภท step grate /water 
tube ไอน้ําที่ได 47 ตันไอน้ํา/ชั่วโมง สําหรับไอน้ําที่สง
โรงสี 10 ตัน/ชั่วโมงที่ความดัน 8 bar มีการติดตั้ง
อุปกรณอบเศษไม โดยนําความรอนเหลือทิ้งจากปลองที่
ไดมาใชอบไลความชื้น (ชวงที่เขาติดตาม หยุดจายไอน้ําให
โรงสี เนื่องจากโรงสีหยุด) 
2.Jaroensompong Corporation Rachathewa Landfill 
Gas to Energy Project: โรงไฟฟาราชาเทวะแกสจากหลุม
ฝงกลบมูลฝอย บริษัท เจริญสมพงษ จํากัด ปจจุบันผลิต
ไฟฟาไดประมาณ 0.35 MW ปริมาณกาซ 40% ไมมีการ 
flare กาซทิ้ง และมีแนวโนมวาอนาคตจะผลิตไฟฟาได
จํานวนลดลง แตเนื่องจากปจจุบันยังมี Adder Cost  
ทําใหมีความคุมคาในการผลิตไฟฟา 
ป 2557  
ไมมีขอมูลการติดตาม 
ป 2558  
ตรวจติดตามจํานวน 1 โครงการ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1. Power Prospect 9.9 MW Rice Husk Power Plant: 
ผลิตพลังงานไฟฟาจากแกลบ สถานภาพ ณ ปจจุบัน วันที่ 
28 มกราคม 2558 ยังไมมีการดําเนินการผลิต เนื่องจาก
วัตถุดิบขาดตลาด สถานะภาพอยูระหวางการสะสม
เชื้อเพลิง รอสะสมวัตถุดิบใหเพียงพอสําหรับการผลิต
ไฟฟาโดยป 2557 หยุดการผลิตไฟฟารวม 6 เดือน 
ดําเนินการผลิตเพียงแค 5 เดือนคือชวงเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม และพฤศจิกายน – ธันวาคม และในป 2558 
บริษัทแก ไขปญหาการขาดแคลนวัต ถุดิบด วยการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบเปนเชื้อเพลิงชีวมวลเทาที่หาไดตาม
ฤดูกาล เชนเปลือกไม ซังขาวโพด ใยปาลม นํามาผสมกับ
แกลบ ในอัตราสวนเชื้อเพลิงชีวมวลอ่ืน ๆ 60 % แกลบ 
40 % และทยอยสะสมวัตถุดิบเพื่อใหเพียงพอ และคุมคา
ตอการเดินเคร่ืองจักร โรงงานมีแนวโนมที่จะหยุดการผลิต
เนื่องจากวัตถุดิบหายาก และมีราคาแพง และมีแนวโนมที่
จะหยุดการดํารงสถานะโครงการ CDM เนื่องจากราคา
คารบอนเครดิตลดต่ําลงอยางตอเนื่อง  
ป 2559  
ตรวจติดตาม จํานวน 2 โครงการ คือ 
1.Power Prospect 9.9 MW Rice-Husk Power 
Plant: โครงการเร่ิมเดินระบบใหมเมื่อวันที่   29  
กุมภาพันธ   2559  หลั งจากที่ ไดหยุด เดินระบบ 
เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ แตมีการTest run สัปดาหละ 
1 คร้ัง  โครงการใชน้ําจากแมน้ําปาสักจํานวน 39,000 
ลบ.ม./เดือน  เปนวัตถุดิบในการผลิตไอน้ํา 45 ตันไอน้ํา/
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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ชั่วโมง เดินเคร่ืองปนกระแสไฟฟา กําลังการผลิต 9.9 
MW จํานวนกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจริง 9.3 MW  
จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 8.0 MW  
ใชเองในโครงการ 1.3 MW ไอน้ําสวนเกินปจจุบันไมไดสง
ให กับโรงสีไฟนครหลวงเนื่องจากหยุดกิจการจึงลด
อุณหภูมิไอน้ําและเปลี่ยนกลับเปนน้ําเขาสูระบบ 
โครงการเปลี่ยนคณะผูบริหารโครงการโดยมีกลุม บริษัท
มิตรผล จํากัด เขามาทําการคารวม (Joint Venture) และ
เปลี่ยนวัตถุดิบจากแกลบ เปนเศษไมยาง/ไมสับ สัดสวน 
100% (350-380 ตัน/วัน) ผลิตกระแสไฟฟาและสง
ขายเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  โดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟาได 9.3 MW จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจํานวน 8.0 MW  ใชเองภายในโครงการ 1.3 
MW  ในเดือนมีนาคม 2559  ขายไฟได 5.45 ลาน
หนวย เปนเงิน 17.18 ลานบาท   
2.โครงการโรงไฟฟาราชาเทวะกาซจากหลุมฝงกลบมูล
ฝอย  บริษัท เจริญสมพงษ จํากัด  มีพื้นที่ 8 เฮกตาร  
ผลิตไฟฟาโดยนํากาซจากบอฝงกลบมูลฝอย  รวบรวมผาน
เสนทอเขาสูกระบวนการผลิตไฟฟา  ดวยเคร่ืองยนตผลิต
ไฟฟา (Gas engine) และเชื่อมเขาสายสงไฟฟาของการ
ไฟฟานครหลวง  โดยใชมิเตอรวัดกําลังไฟฟาที่ผลิตได 
กําลังการผลิตไฟฟา 1.1 MW.  บอฝงกลบมูลฝอยไดถูก
ปดบอแลว  ผลิตไฟฟาไดประมาณ 0.2 MW.  ปริมาณ
กาซ 20%  ไมมีการ flare กาซทิ้ง และมีแนวโนมวา
อนาคตจะผลิตไฟฟาจํานวนลดลง  แตเนื่องจากปจจุบันไม
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

มีคา Adder Cost  ทําใหไมมีความคุมทุนในการผลิต
ไฟฟา 
 
สสภ.๑๐  
๑. ดําเนินกิจกรรมติดตามโครงการที่เขารวมโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) กับองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน  
๗  โครงการ 
 
สสภ.1๔ 
    - รวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ดําเนินการติดตามโครงการที่เขารวมโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM) จํานวน 1 โครงการ 
- รายงานวา ทส. ไดทําบันทึกตกลงความรวมมือกับ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในการประเมินผล
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism : CDM) ซึ่งสงเสริมการใชพลังงานเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Green 
House Gas : GHG)   
 
สสภ.16 
    - รวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ดําเนินการติดตามโครงการที่เขารวมโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM) จํานวน 1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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๕.๒.๑๑ สนับสนุนการอยู
รวมกันของอุตสาหกรรม
และชุมชนอยางยั่งยืนใน
ลักษณะเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town) โดยใหมีการใช
ทรัพยากรหมุนเวียนมาก
ที่สุด 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
อก  ทส  มท (อปท.) 
อพช. 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.5 
- รวมเปนคณะทํางานในเร่ืองของเมืองอุตสหกรรมเชิง
นิเวศ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร   
 
สสภ.7  
- ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไดรวมเปนคณะกรรมการ
และเขารวมประชุมใหความเห็นในการดําเนินงานเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) จ.สระบุรี 
 
สสภ. 13  
ดําเนินการดังนี ้
1 รวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการใน EIA ของโรงงานที่ตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 
2 รวมเปนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา EIA/ IEE 
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสําหรับประเภทโครงการที่ไดรับถาย
โอนหนาที่จากสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมี 
ทสจ.ชลบุรี ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
สสภ. 1๔  
ดําเนินการดังนี ้
- รวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- กรณีเปน Pre EIA สํานักงานฯ จะไดรับเลมรายงาน
กระชั้นชิด ทําใหไมมีเวลาในการพิจารณารายละเอียด 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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ตามมาตรการใน EIA เฉพาะเหมืองแร 
- รวมเปนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา EIA/ IEE 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
สสภ.16 
    - รวมเปนคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกกาซและทอ
สงกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย โดยมีผูวาราชการจังหวัด
สงขลาเปนประธาน 
    - รวมเปนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของโรงแยกกาซและ
ทอสงกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานสิ่แวดลอมภาคที่ 16 เปนประธาน 
    - รวมเปนคณะกรรมการรวมตรวจสอบการดําเนินงาน
และพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน โรงไฟฟาจะนะ โดยมีผูวา
ราชการจังหวัดสงขลาเปนประธาน 
    - รวมเปนคณะผูตรวจการสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาจะนะ 
และผูชวยเลขานุการ โดยมีผู อํานวยการสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 16 เปนประธาน 
    - รวมเปนคณะกรรมการมูลนิธิประมงคลองนาทับ โดย
มีผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนประธาน 
    - รวมเปนคณะทํางานติดตามตรวจสอบการสูบน้ําใน
คลองโพมาและคุณภาพน้ําทิ้งในคลองบางเปด โดยมี
ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง อําเภอ
จะนะ เปนประธาน 
    - รวมเปนคณะกรรมการติดตามการใชน้ํามันดีเซลเปน
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ยุทธศาสตร แผนงาน  
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เชื้อเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟาจะนะ โดยมีปลัดอําเภอ 
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง อําเภอจะนะ เปน
ประธาน 
    - รวมเปนคณะกรรมการติดตามการตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาจะนะ 
โดยมีปลัดอําเภอ หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอจะนะ เปนประธาน 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
- รวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการใน EIA 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
รวมเปนคณะกรรมการการจัดทําแผนและกําหนดตัวชี้วัด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
ทสจ.ชลบุรี 
- จัดประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี เฉลี่ยเดือนละ ๒ คร้ัง 
 
ทสจ.สระแกว 
ดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรร
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ที่ ดิ น  แ ล ะ บ ริ ก า ร ชุ ม ช น  ส นั บ ส นุ น ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอุตสาหกรรมและระบบ
สาธารณูปโภค จังหวัดสระแกว ดังนี้ 
     1) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณาการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอมดาน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว ตามคําสั่ง
จังหวัดสระแกวที่ 0384/2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 
     2) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว จํานวน 1 คร้ัง 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 
 
กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพัทยา 
- โครงการพัทยาคารบอนต่ํามีเปาหมายในการลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกลง
ใหได 15,368,325 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดตอป 
จากการผลิตปุยอินทรีย โดยวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย
ก็มาจากมูลฝอย และขยะอินทรีย ที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เมืองพัทยา โดยเมืองพัทยาใหการสนับสนุนดานอาคาร
สถานที่ และเคร่ืองจักรตางๆ ในการผลิตปุย และจด
ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียเมืองพัทยา 
เพื่อใหเปนผลประโยชนรวมกันของประชาชนทั้งในเขต
ตําบลนาเกลือ และตําบลหนองปรือ หากประชาชนคัด
แยกขยะเพื่อนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรียและ
รวมกับการเปนผูถือหุนวิสาหกิจชุมชนแหงนี้ดวย ก็จะทํา
ใหเกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทางสังคมใน
ชุมชนเมืองพัทยาอยางยั่งยืน 
 
เทศบาลนครอุดรธาน ี
- สภาพการประกอบกิจการดานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
เทศบาลฯ มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จึงสามารถอยูรวมกันกับชุมชนได 
 
เทศบาลนครระยอง 
- เขารวมโครงการชุมชนนาอยู คูอุตสาหกรรม ของสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งแตป 2554 
ถึงปจจุบัน ขณะนี้อยูระหวางการรวมราง ”กรอบแนวทาง
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

๕.๒.๑๒ สนับสนุนให
ประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจ
ค า ร บ อ น ต่ํ า  ( Low 
Carbon Economy) และ
เสริมสรางศักยภาพการ

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สป.อก.อยูระหวางการดําเนินการจางที่ปรึกษาศึกษาทํา
วิจัยการใชการตลาดเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Marketing) 

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๕-๑๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

แขงขันระหวางประเทศ 
โดยดํา เนินงานร วม กับ
หนวยงานอ่ืนหรือหาแหลง
ทุนในกิจกรรมการเผยแพร
ประชาสัมพันธที่เนนการ
เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น
แนวทาง การบริโภคอยาง
ยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
นร (สศช.)  ทส อก พน 
คค 
5 .2 .13  ผลั ก ดั น และ
สงเสริมกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ ทั้ ง ใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ใ น ก า ร นํ า ก ล ไ ก ค ว า ม
รวมมือและการสนับสนุน
ต า ง ๆ  เ ช น  ก า ร เ งิ น  
การถายทอดเทคโนโลยี  
การเสริมสรางศักยภาพ 
และการวิจัยและพัฒนา 
เปนตน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานภายในประเทศ 
โดยมุ ง เนนกรอบความ
ร วมมื อที่ ส มประ โยชน 

- ไมมีการรายงานขอมูล - 
 

- 
  

- 



  

ผ๕-๑๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(Win-Win) สอดคลองและ
ตอยอดกับนโยบายของ
ประเทศ ตลอดจน
ส นั บ ส นุ น ใ ห เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ ยนองคความรู
และการดําเนินงานดาน
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประเทศในเร่ืองอ่ืนๆ 
ที่มีสวนเก่ียวของกับการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส กค กต วท (สวทน.) 
๕.๒.๑๔ จัดทําเปาหมาย
และแผนปฏิบัติการระยะ
กลาง และระยะยาวในการ
ลดการปลอยกาซเ รือน
กระจกแบบสมัครใจ โดย
คํานึ ง ถึงประโยชนร วม 
ในดานอ่ืนๆ เชน ความ
มั่นคงทางพลังงาน การลด
ภ า ร ะ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ 
แ ล ะ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
๑. การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานลดกาซเรือน
ก ร ะ จ ก ที่ เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Nationally 
Appropriate Mitigation Action หรือ NAMA)  
    ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงการดําเนินงานลด 
กาซเ รือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ (NAMA)  
บนพื้นฐานในการดําเนินการโดยสมัครใจ โดยระบุวา 
“ประเทศไทยจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ
รอยละ ๗ ถึง ๒๐ ในภาคพลังงานและภาคการขนสง ให
ต่ํากวาระดับการปลอยกาซเรือนกระจกในการดําเนินงาน

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ผู ป ร ะ กอบกา ร ในกา ร
ปรับตัวหรือเตรียมรับมือ
กั บ ม า ต ร ก า ร กี ด กั น 
ท า ง ก า ร ค า  แ ล ะ ก า ร
อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก./สผ.) มท กค 
พน 

ตามปกติ (Business as usual: BAU) ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยระดับการดําเนินงานนั้นจะข้ึนกับระดับ
การรับสนับสนุนจากตางประเทศในดานการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสรางศักยภาพ” 
มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
     แนวทางการขับเคลื่อน NAMA ที่ดําเนินการเอง
ภายในประเทศ - การดําเนินงานขับเคลื่อน NAMA ที่
ดําเนินการเองภายในประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง
พลังงานเปนหลัก ประกอบดวย ๔ มาตรการหลัก ไดแก  
 ๑. การผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน (พลังงาน
ธรรมชาติและพลังงานชีวภาพ)  
 ๒. การใชแกสโซฮอล  
 ๓. การใชไบโอดีเซล และ  
 ๔. การเปลี่ยนเคร่ืองจักรผลิตไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
 ทั้งนี้  ในป พ.ศ. 2557 พบวา ประเทศไทย
สามารถลดกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จากภาค
พลังงาน ทั้งสิ้น ๓๗.๔๗ ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ ๑๐ เทียบกับกรณีปกติในป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- แนวทางการขับเคลื่อน NAMA ที่ขอรับการสนับสนุน
จากตางประเทศ -  
     ปจจุบันมีการจัดทําขอเสนอโครงการ NAMA เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ ดังนี้  
     • โครงการการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เหมาะสมของประเทศไทยในอุตสาหกรรมปรับอากาศและ
ทําความเย็น ไดรับอนุมัติเงินจากกองทุน NAMA Facility 
จํานวน ๑๔.๗ ลานยูโร ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คาดวาจะลดกาซเรือนกระจกได ๑.๖๒ ลาน MtCO2eq 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๓  
     • โครงการการเดินทางในเมืองที่มีคนเปนศูนยกลางใน
ประเทศไทยไดยื่ นขอเสนอโครงการตอกระทรวง
สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ การกอสราง และความ
ปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
(The German Federal Ministry for the 
Environment, Nature Protection, Building and 
Nuclear safety: BMUB) คาดวาจะลดกาซเรือนกระจก
ได ๐.๔ – ๑.๑ MtCO2eq ในป พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยไดรับ
การสนับสนุนเงินแลวประมาณ ๑.๕ – ๒ ลานยูโร 
     • โครงการศึกษาและพัฒนาขอเสนอ NAMA ในสวน
ของนโยบายอนุรักษพลังงาน ขณะนี้กําลังอยูในระหวาง
การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอตามขอกําหนดของ
กองทุน Green Climate Fund (GCF) โดยจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคาดวาจะลดกาซ
เรือนกระจกได ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดประมาณ ๐.๓๕ 
MtCO2eq และประมาณอีก ๐.๕๒ MtCO2eq ภายในป 
พ.ศ. ๒๕๗๓ 
     • สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับ องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
(GIZ) ไดจัดทําแผนเขาพบหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเชิญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ชวนหนวยงานที่สนใจ จัดทําขอเสนอโครงการ NAMA 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ เร่ิมตนในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
     • สผ. เชิญชวนใหหนวยงานที่เก่ียวของเสนอโครงการ
ที่ครอบคลุมการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน 6 ดาน ไดแก 
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย การขนสง เกษตร 
พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดการ
น้ําเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ การกอสราง และความ
ปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
(The German Federal Ministry for the Environment, 
Nature Protection, Building and Nuclear safety: 
BMUB) ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใชในการดําเนินโครงการใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ซึ่งไดรับการสนับสนุนแลว
จํานวนประมาณ ๑๗.๙ ลานยูโร ซึ่งจะชวยในการลดกาซ
เรือนกระจกไดเพิ่มข้ึน 
๒. การดําเนินงานในชวงป ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๓๐ จะ
ดําเนินการตามขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการ
ลดก าซ เ รือนกระจกและการดํ า เนิน งานด านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(Intended Nationally Determined Contribution: 
INDC) 
     ประเทศไทยจัดสงขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศ
ในการลดกาซเรือนกระจกและการดําเนินงานดานการ
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ผ๕-๑๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(INDC) เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดความตกลง
ปารีส โดย INDC ประเทศไทยระบุวา “ประเทศไทยมี
ความตั้งใจที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐ 
จากระดับการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายใน
ป พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ.๒๐๓๐) ระดับของการมีสวนรวมใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกสามารถเพิ่มข้ึนถึงรอย
ละ ๒๕ ข้ึนอยูกับการเขาถึงกลไกการสนับสนุนทางการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  การ เงิน  และการ
เสริมสรางศักยภาพที่เพิ่มข้ึนและเพียงพอ ภายใตกรอบ
ขอตกลงใหม ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สผ. ไดดําเนินการ ดังนี้ 
       2.1) (ราง) แผนที่นําทางการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally 
Determined Contribution Roadmap on Mitigation 
2021-2030)  

สผ. ไดจัดทําการศึกษาและหารือรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ รวมทั้งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการลด
กาซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อพิจารณาศักยภาพและ
มาตรการในการลดกาซเรือนกระจกของสาขาพลังงานและ
ขนสง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม และสาขาการ
จัดการของเสีย โดยสรุป ไดวา คาศักยภาพการลดกาซ
เรือนกระจกของประเทศรวมทั้ง ๓ สาขา เทากับ ๑๑๕.๖ 
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Mt-CO2eq) 
จากนั้น สผ. ไดยก (ราง) แผนที่นําทางการลดกาซเรือน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระจกของประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s 
Nationally Determined Contribution Roadmap on 
Mitigation 2021-2030)  ในสาขาพลังงานและขนสง 
สาขาการจัดการของเสีย และสาขากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ โดยคณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ในการ
ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบตอ (ราง) แผนที่นําทางการลด
กาซเรือนกระจกของประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution 
Roadmap on Mitigation 2021-2030) และให สผ. 
นําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 2.2) โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพ
เพื่อบูรณาการแผนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 สผ. อยูระหวางการดําเนินโครงการขับเคลื่อน
และเสริมสรางศักยภาพเพื่อบูรณาการแผนการดําเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อศึกษาและ
จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงาน
ตามแผนงานของหนวยงานที่เก่ียวของที่สงผลตอการลด
กาซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเปาหมาย INDC ในป พ.ศ. 
๒๕๗๓ ในสาขาพลังงานและขนสง สาขากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการ
ของเสีย ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินการเพื่อบรรลุ
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศที่กําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงสถาบันที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานตามแผนที่นํา
ทาง Roadmap การลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 
และเตรียมความพรอมในการจัดทําระบบการตรวจวัด 
การรายงาน และการทวนสอบ (Measurement, report 
and verification: MRV) 
 
กระทรวงพลังงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
กระทรวงพลังงานไดมีการจัดทําแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว ในชวงป 2558 – 2579 (Thailand 
Integrated Energy Blueprint 2015: TIEB 2015) 
โดยใหมีระยะเวลาสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และใหครอบคลุมมิติดานพลังงาน และหวง
โซคุณคา (Value Chain) อยางครบถวน และไดให
ความสําคัญในเร่ืองความมั่นคงดานพลังงาน (Security)  
ดานเศรษฐกิจ (Economy) และดานสิ่งแวดลอม 
(Ecology)  
โดยจัดทําเปน 5 แผนหลัก ไดแก  
(1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 
2015) มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน   
(2) แผนอนุรักษพลังงาน (EEP 2015) มีหนวยงาน
รับผิดชอบหลักคือ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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ผ๕-๑๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015) มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
(4) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015)  
มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมธุรกิจพลังงาน และ  
(5) แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Gas Plan 2015)  
มีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
สรุปสาระสําคัญของ TIEB 2015 ไดดังนี ้
- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 
2015)  

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอ
กับความตองการใชในประเทศ โดยมุงเนนการกระจาย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ
เหลือเพียงรอยละ 37 และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนรอยละ 20 สงผลใหเกิดการปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซด 104,075 พันตันในป 2579   
- แผนอนุรักษพลังงาน (EEP 2015)  

มีเปาหมายการลดความเขมการใชพลังงาน (Energy 
Intensity) รอยละ 30 ในป 2579 โดยใชป 2553 เปน
ปฐาน คิดเปนปริมาณพลังงานที่ลดได 56,142 ktoe 
สงผลใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 177 ลาน
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015)  

มีเปาหมายสัดสวนการใชพลังงานทดแทนรอยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

30 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2579 โดย
สามารถลดใชเชื้อเพลิงฟอสซิลได 39,388 ktoe คิดเปน
กาซเรือนกระจกที่ลดได 140 ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา 
- แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015)  

มีวัตถุประสงคเพื่อใชกําหนดทิศทางการบริหาร
จัดการน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับแนวทางและ
มาตรการในแผน EEP และ AEDP 2015 โดยคาดการณ
วาประเทศจะมีความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาค
ขนสง 65,459 ktoe ในป 2579  
- แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Gas Plan 2015)  

มีเปาหมายการบริหารจัดการกาซธรรมชาติให
เพียงพอกับความตองการใชในประเทศ โดยไดบูรณาการ
กับแผน PDP EEP และ AEDP 2015 ซึ่งมุงลดการนําเขา 
LNG ยืดอายุแหลงผลิตกาซธรรมชาติและมีโครงสราง
พื้นฐานที่สงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ 
(โครงขายทอสงกาซธรรมชาติ ทาเรือรับ LNG และ Third 
Party Access) โดยคาดการณวาในป 2579 จะมีความ
ตองการใชกาซธรรมชาติ 4,344 ลานลูกบาศกฟุต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒.๑๕ พัฒนาเคร่ืองมือ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่
นําไปสูการเปนสังคมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เชน 
การวางเงินประกันความ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) 
- อบก. ตระหนักวาระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปลอย 
กาซเรือนกระจกจะเปนมาตรการสําคัญที่ชวยสงเสริมให
เกิดการลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศ เพราะเปน

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 



  

ผ๕-๑๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

เสี่ยง และกลไกการซื้อ - 
ขายสิทธิการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Emission 
Trading: ET) รวมทั้ง
ม า ต ร ก า ร ด า น ก ล ไ ก
ก า ร ต ล า ด  ม า ต ร ก า ร
ทางดานเทคโนโลยี และ
มาตรการทางดานสังคม
ตางๆ และประยุกตใชใน
สาขาตางๆ ไดตามความ
เหมาะสม ตลอดจนการ
พัฒน า ระบบฉล ากลด
ค า ร บ อ น  ( Carbon 
Reduction Label) และ
ค า ร บ อ น ฟุ ต พ ร้ิ น ท 
(Carbon Footprint)  
ติดกับสินคาที่มาจากการ
ผลิตที่ลดกาซเรือนกระจก 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก.)  มท  พน 

มาตรการที่ไดรับการพิสูจนในหลายประเทศแลววาเปน
มาตรการที่ใชตนทุนในการลดกาซเรือนกระจกไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และยังสอดคลองกับนโยบายของ
ภาครัฐที่มุงเตรียมความพรอมในทุกภาคสวนของประเทศ
ไทยใหสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากมาตรการ
ทางการคาและขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุงใหภาคอุตสาหกรรม
ไทยขับเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
อบก. ไดศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาระบบซ้ือขาย
ใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทยใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายและหนวยงานที่
เ ก่ียวของ เชน กลุมอุตสาหกรรมผูผลิตไฟฟา กลุม
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ที่ปรึกษา และผูทวนสอบ พรอมรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ เชน กฎ
การดําเนินงาน และโครงสรางเชิงสถาบัน การตั้งคา
เปาหมาย วิธีการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
กระจก ระบบการตรวจวัด รายงาน ทวนสอบ และ
มาตรการจูงใจสําหรับองคกรที่เขารวมระบบการซื้อขาย
ใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทยในอนาคต      
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
อบก. ไดนํารองระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย เพื่อทดสอบ
ระบบ MRV ที่ไดพัฒนาข้ึนในปงบประมาณ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รวมถึง เพื่ อพัฒนากฎการดํา เนินงานสําหรับระบบ 
Thailand V-ETS และเตรียมความพรอมใหกับ
ภาคเอกชนและทุกภาคสวนที่เก่ียวของใหไดเรียนรูวิธีการ
ดําเนินงาน ขอดี และขอเสียของระบบ Thailand V-ETS 
โดยมีโรงงานนํารองในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิต
ไฟฟาเขารวมทั้งหมด 18 แหง ดังนี้ 

 

กลุมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

1.โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)                                                                                                                                          

10.บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจ
เนอเรชั่น จํากัด 

2.โรงไฟฟาพลังความรอนบาง
ปะกง เคร่ืองที่ 1-2 กฟผ. 

11.บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
จํากัด 

3.โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
พระนครใต ชุดที่ 1-2 กฟผ. 

12.บริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) 

4.โรงไฟฟาวังนอย  
ชุดที่ 1-4 กฟผ. 

13.บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ
คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 2 

5.โรงไฟฟากระบี่  
กฟผ. 

14.บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ
คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 3 

6.โรงไฟฟาจะนะ  
ชุดที่ 1 กฟผ. 

15.บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ
คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 4 

7.โรงไฟฟาน้ําพอง กฟผ. 16.บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ
คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 5 

8.บริษัท กัลฟ เจพี เคพี 1 
จํากัด 

17. บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ
คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 
11 

9.บริษัท กัลฟ เจพี เคพี 2 
จํากัด 

18. บริษัท ระยอง โอเลฟนส 
จํากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
อบก. ไดดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อทดสอบแนว
ทางการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ และปรับปรุงกฎ
การดําเนินงานของระบบการซื้อขายในอนุญาตปลอยกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจของไทย ใหมีความเหมาะสมกับ
บริบทของอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจขยายผลให
ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูง
สาขาอ่ืนๆ และทดลองการดําเนินงานตามปฏิทินการ
ดําเนินงานของระบบ Thailand V-ETS ไดอยางตอเนื่อง
และครบถวน โดยมีโรงงานจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เขารวมดําเนินงานตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 7 แหง และไดขยายผลไปยังอุตสาหกรรมสาขา
อ่ืนๆ จํานวน 3 สาขา 12 โรงงาน ดังนี้ 

กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
(โรงงานตอเน่ืองจากป 2557) 

กลุมอุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษ 

1. บริษัท วีนิไทย จํากัด 

(มหาชน) 

12. บริษัท ไทยเคนเปเปอร 

จํากัด (มหาชน)  

2. บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ

คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 2 

13. บริษัท สยามเซลลูโลส 

จํากัด  

3. บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ

คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 3 

14. บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด  

4. บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ

คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 4 

15. บริษัท ซี เอ เอส เปเปอร 

จํากัด  

5. บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ

คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

6. บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมิ

คอล จํากัด )มหาชน(  สาขา 11 

 

7. บริษัท ระยอง โอเลฟนส 

จํากัด  

 

กลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก 

8. บมจ. ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน)  

16. บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด 

(มหาชน)  

9. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง

จํากัด (มหาชน)  

17. บริษัท เหล็กกอสรางสยาม 

จํากัด  

10. บริษัท ปูนซีเมนตไทย 

(ลําปาง) จํากัด  

18. บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย 

จํากัด (มหาชน)  

11. บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทุง

สง) จํากัด  

19. บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัส

ตรี จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒.๑๖  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและองคกรในการ
บริหารจัดการกาซเรือน
กระจก รวมถึงพัฒนา
ระบบและศักยภาพ
บุคลากรในการตรวจวัด 
การรายงาน และการ
ตรวจสอบ (Measurable 
Reportable and 
Verifiable: MRV) สําหรับ
การลดการปลอยกาซเรือน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
- พัฒนาระบบงานผูตรวจประเมินในการตรวจสอบและ
รับรองกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โดย
การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของผูตรวจ
ประเมิน (Validator & Verifier) และแนวทางในการ
พิจารณารับรองการข้ึนทะเบียน รวมทั้งแนวทางในการ
ดําเนินงานตรวจสอบความถูกตองและทวนสอบโครงการ
ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เพื่อให อบก. สามารถ
รับรอง (Certify) ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน
จากโครงการ กอนนําไปซื้อ-ขายในตลาดคารบอนภาค

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๕-๑๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

กระจก ทั้งในระดับ
โครงการและระดบัชาติ 
ตลอดจนเรงสงเสริม
พัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรในการรับรองและ 
ทวนสอบโครงการ 
(Designated 
Operational Entity: 
DOE) ทั้งระดับระหวาง
ประเทศและ
ระดับประเทศ เพื่อรองรับ
ความนาเชื่อถือในกลไก
ตลาด 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (อบก.) 

สมัครใจของประเทศตอไปได โดย อบก. ไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติผูตรวจสอบความถูกตอง 
(Validator) และผูทวนสอบ (Verifier) ของโครงการลด
กาซเรือนกระจกภายใตมาตรฐานตางๆ และแนวทางการ
ดําเนินงานในการ Validate และ Verify เชน คุณสมบัติ
ของ DOE และมาตรฐานในการ Validate และ Verify 
ภายใตมาตรฐานของ UNFCCC, มาตรฐาน ISO14064-
3 และหลักเกณฑอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อนํามาวิเคราะหและ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานของประเทศไทย 

 

รายชื่อผูประเมินภายนอก 
ประเภทโครงการที่สามารถ
ตรวจสอบและทวนสอบได 

1. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ
ฟเคชั่น (ประเทศไทย) 
จํากัด 

EE AE RE WM TM FOR 
AGR 

2. หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร FOR AGR 
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม FOR AGR 
4. บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน EE AE RE WM TM FOR 

5. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

EE AE RE WM TM FOR 
AGR 

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร FOR AGR 
7. มหาวิทยาลัยแมโจ  FOR AGR 
8. บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอร

ยี่ พลัส จํากัด 
EE AE RE WM TM 

9. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย EE AE RE WM TM 
10. มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระ

บรมราชูปถัมภ 
EE AE RE WM TM FOR 
AGR 



  

ผ๕-๑๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

หมายเหตุ  ความหมายประเภทโครงการ EE : การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพพลังงาน AE : การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก RE : การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน WM : 
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช TM 
: การจัดการในภาคขนสง FOR : ปาไมและพื้นที่สีเขียว 
AGR : การเกษตร 
 

5.2.17 สนับสนุนการ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในสาขาการ
ผลิตตางๆ ที่นําไปสูการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สส.) วท ศธ นร 
(สกว.) วช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ในป 255๙ ดังนี้ 
๑. โครงการ “เตาเผาขยะชีวมวล” ลดโลกรอน โดย
ดําเนินการขยายผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมาย เพื่อลดการ
เผาขยะชีวมวลจากการเกษตร เผยแพรความรูดานเทคนิค 
วิธีการสราง  การฝกปฏิบัติ วิธีการใช งาน และการ
บํา รุง รักษาเตาเผาขยะชีวมวล ชุดปลองควันใหแก
กลุมเปาหมาย 
๒. โครงการบรรเทาการปลดปลอยกาชเรือนกระจกจาก
ภาคเกษตรดวยสารยับยั้งไนตริฟเคชั่นกรณีศึกษา การผลิต
ออย เพื่อศึกษาวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีและวิธีการเขต
กรรมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกออย ในการบรรเทาและ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตร 
๓. โครงการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอยางพาราในประเทศไทยกรณีศึกษาใน

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๕-๑๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

จังหวัดหนองคาย เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการวางแผนและหาแนวทางและมาตรการเพื่อ
จัดการและบรรเทาผลกระทบและความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคการผลิตยางพารา
ของประเทศ  
๔. การประเมินระดับความรูและการมีสวนรวมดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.สง เสริมผลิตภัณฑจากวัสดุ เหลือใชที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (G Upcycle) ในป ๒๕๕๙ พัฒนาเกณฑอัพ
ไซเคิลคารบอนฟุตพร้ินท (Upcycle Carbon Footprint) 
ชวยยกระดับการออกแบบเชิงสรางสรรค กระตุนการสราง
นวัตกรรม สงเสริมตลาดสีเขียว เพื่อนําไปสูสังคมคารบอน
ต่ํา มีผูประกอบการไดรับการฝกอบรม 80 ราย พัฒนา
และรับรองผลิตภัณฑ อัพไซเคิลคารบอนฟุตพ ร้ินท 
(Upcycle Carbon Footprint) จํานวน 19 ผลิตภัณฑ 
จากผูประกอบการ 13 แหง 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
- อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 1 ทุน  
 การประเมินแนวทางการลดปริมาณการระบาย
สารมลพิษทางอากาศและกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๕-๑๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในกิจการโลจิสติกส 
- โครงการนี้ไดทําการเก็บขอมูลรถบรรทุกจากภาครัฐ 
ขอมูลการตรวจวัดปริมาณการระบายจากกรมควบคุม
มลพิษ และขอมูล อ่ืนๆ ในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออก เพื่อพัฒนาคาสัมประสิทธิ์การระบายของสาร
มลพิษทางอากาศและกาซเรือนกระจกที่ระบายจาก
รถบรรทุก และเพื่อวิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลตอคา
สัมประสิทธิ์การระบายและบัญชกีารระบายของสารมลพษิ
จากรถบรรทุก ตลอดจนประเมินและเสนอแนะมาตรการ
ทางเลือกที่เหมาะสมในการลดปริมาณการระบายของสาร
มลพิษจากรถบรรทุก  นอกจากนี้เมื่องานวิจัยสําเร็จยังได
ขอมูล emission factor ของสารมลพิษางอากาศและ
กาซเรือนกระจกที่ระบายจากกิจการโลจิสติกสของ
ประเทศไทย และแนวทางการเลือกใชเชื้อเพลิงหรือการ
ดําเนินการตอยานพาหนะอยางไรที่จะทําใหลดปริมาณ
การระบายสารมลพิษจากรถบรรทุกได รวมถึงขอมูลเพื่อ
ใชประกอบในการประเมิน carbon footprint และ Life 
Cycle Analysis (ในกรณีของกาซเรือนกระจก) 
ปจจุบันอยูในระหวางดําเนินโครงการ 
๒) ทุนวิจัยระดับปริญญาโท 2 ทุน คือ 
 ๒.๑) การพัฒนาฉลากคารบอนฟุตพร้ินทสําหรับ
ผลิตภัณฑน้ําตาล 
 - ผลการดําเนินงานโครงการ ชวยสงเสริมการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตน้ําตาลสงผลให บริษัท 
น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) ผูรวมใหทุนสามารถควบคุม



  

ผ๕-๑๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

และลดมลพิษทางอากาศของกาซคารบอนไดออกไซดจาก
กระบวนการตางๆ ไดและสงผลใหสามารถชวยลด
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตและมลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชน
หรือพื้นที่โดยรอบได 
ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 ๒.๒) การศึกษาฟุตพร้ินทสิ่งแวดลอมของบริษัท 
แพนดอรา โพรดักชั่น จํากัด เพื่อมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
 - ผลการศึกษาในสวนนี้จะถูกนํามาใชเปนปฐาน
ในการเปรียบเทียบกับผลการประเมินทางเลือกตางๆ โดย
ผลจากการประเมินพบวาจุดปลดปลอยมลพิษที่สําคัญเพื่อ
พิจารณาตลอดหวงโซอุปทานนั้นมาจากกระบวนการการ
ไดมาซึ่งวัตถุดิบโดย 
 - กระบวนการการไดมาซึ่งเงินและทองจากการ
ทําเหมืองเปนแหลงปลดปลอยมลพิษสูงที่สุดและผลจาก
การเปรียบเทียบพบวาการเลือกใชเงินและทองที่ผลิตจาก
กระบวนการรีไซเคิล ปลดปลอยมลพิษนอยกวาการผลิต
จากกระบวนการทําเหมือง 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ : ใชของเสียที่มี
สวนประกอบเงินและทองจากโรงงานมีความเปนไปไดที่
จะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับการรี
ไซเคิลจากของเสียอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงในป 2013 ทาง
โรงงานไดใชเงินและทองที่รีไซเคิลจากของเสียจากโรงงาน
ปริมาณมากกวา 60 เปอรเซ็นตสวนในกระบวนการผลิต
นั้นพบวาการใชไฟฟาสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดาน
ตางๆมากที่สุดสวนทางเลือกอ่ืนๆที่สามารถดําเนินการได



  

ผ๕-๑๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานในระยะสิ้นสดุแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ภายในบริษัท ไดแก การเปลี่ยนการใชวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตบางชนิด ชวยลดผลกระทบลงไดเล็กนอย ซึ่งสามารถ
ลดการใชไฟฟาในกระบวนการไดระดับหนึ่ง   

 
หมายเหตุ  :   ๑.      หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัตไิด   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๖  
 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ของ ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ผ๖-๑ 

ตารางภาคผนวกที ่๖-๑ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตามตวัชีว้ัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ในระยะสิ้นสดุแผน :  
  ยุทธศาสตรที ่๖ การพฒันาคนและสังคมใหมีสาํนกึรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาคน
และสังคมให มี
สํานึกรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม 
 

6.1 จํานวนรายการส่ือ
โทรทัศนและวทิยุที่ผลิต
รายการเพือ่เผยแพรและให
ความรูเรือ่งส่ิงแวดลอม 
 
หนวยวดั : รายการ 
 
ขอมูลทีต่องการ : จํานวน
รายการส่ือโทรทัศนและ
วิทยทุี่ผลิตรายการเพื่อ
เผยแพรและใหความรูเรือ่ง
ส่ิงแวดลอม 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (สส.) 

รายการเผยแพรทาง
สถานีโทรทศัน 3 รายการ 
ไดแก  
1) รายการโทรทศันกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมเพื่อเทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ 
พระบรมราชินนีาถ 
2) รายการโทรทัศนสําหรับ
เยาวชน  
3) รายการโทรทัศน 
สารคดีเชิงขาวทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  
รายการเผยแพรทางสถานี
วิทย ุ1 รายการ คือ 
รายการวทิยุ สารคดี
ส่ิงแวดลอมในชวีิต 
 
ที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม, 2554 
 
 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) ดําเนินการ ดังนี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       รายการโทรทัศน 11 รายการ ไดแก 
 1) รายการโทรทัศน : กิจกรรมส่ิงแวดลอมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 2) รายการโทรทัศนสําหรับเยาวชน ออกอากาศทางชอง 3 
 3) รายการโทรทัศน :สารคดีเชิงขาวส่ิงแวดลอม ออกอากาศทางชอง 7 
 4) รายการสารคดีโทรทัศนสําหรับเยาวชน ออกอากาศทางชอง 3  11 
 5) รายการสารคดีโทรทัศนดานส่ิงแวดลอม ออกอากาศทางชอง 3 
 6) รายการโทรทัศนเผยแพรสกูปขาว ออกอากาศทางชอง 11 
 7) รายการเผยแพรสปอรตส่ิงแวดลอมทางโทรทัศน 
 8) รายการสนทนาปญหาส่ิงแวดลอมทางโทรทัศน ออกอากาศทางชอง TGN 
 9) รายการโทรทัศนสารคดีเชิงขาวดานส่ิงแวดลอม ออกอากาศทางชอง 3 
 10) รายการโทรทัศน : การรณรงคสรางกระแสสังคมใหปรับเปล่ียนทัศนคติฯ ออกอากาศทางชอง 3 
 11) ผลิตและเผยแพรกิจกรรมเยาวชน “กบนอกกะลา” ออกอากาศทางชอง 9 
       รายการวิทยุ 3 รายการ ไดแก 
 1) เผยแพรส่ือวิทยุทาง FM 93 
 2) รายการคนไทยหัวใจสีเขียว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 59 
 3) เผยแพรสปอตวิทยุส่ิงแวดลอม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
       รายการโทรทัศน 13 รายการ ไดแก 
 1) ผลิตและเผยแพรสกูปพิเศษทางโทรทัศน ออกอากาศทางชอง ททบ. 5 
 2) ผลิตและเผยแพรขาวทางส่ือโทรทัศน ออกอากาศทางชอง 3  



  

ผ๖-๒ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 3) สปอตโทรทัศนรณรงคประชาสัมพันธดานส่ิงแวดลอมตามแนวคิด เมืองสวยน้ําใสไรมลพิษ เพียงกินอยูรูคิด 
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 4) ผลิตและเผยแพรสารคดีเชิงขาวเพื่อปองกันปญหาหมอกควันไฟปาและการเผาในที่โลง 
 5) ผลิตและเผยแพรสกูปพิเศษทางโทรทัศนเพื่อสรางเครือขายการรณรงคการเผาในที่โลง 
 6) เผยแพรประชาสัมพันธสงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมภายใตงานมหกรรม ทีวีรักษโลก 360 องศา 
 7) เผยแพรสปอตโทรทัศนดานส่ิงแวดลอม ออกอากาศทางชอง 11 NBT รายการ talk asean 
 8) ผลิตและเผยแพรรายการสารคดีส้ันทางโทรทัศนสําหรับเยาวชน รายการ Eco kids ทางชอง ททบ. 5 
 9) ผลิตและเผยแพรรายการสารคดีส้ันทางโทรทัศนเพื่อสรางจิตสํานึกในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย. รายการ 
คิดเพิ่มคาขยะเมืองไทย 
 10) เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานส่ิงแวดลอมศึกษาของเยาวชน รายการ 
กบจูเนียร "ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21" 
 11) ผลิตและเผยแพรสารคดีส้ันทางโทรทศันเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
ทางชอง ททบ. 5  
 12) เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานของชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ออกอากาศ 
ทุกวันเสารและอาทิตย เวลา 20.30-21.30 น. ในรายการ “รอยมือสรางเมือง” ทางชอง 9 
 13) ผลิตภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ชุด บานพระราชา 
       รายการวิทยุ 2 รายการ ไดแก 
 1) เผยแพรรายการวิทยุ "คนไทยหัวใจสีเขียว" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 MHz./AM 
891 KHz.  
 2) ผลิตสปอตรณรงคทางวิทยุ เรื่อง ขาวกลอง เปล่ียน และดินสอ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
       รายการโทรทัศน 14 รายการ ไดแก 
 1) ผลิตและเผยแพรรายการสารคดีโทรทัศนเพื่อสรางจิตสํานึกในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รายการโทรทัศน “ขาว 3 มิติ”  



  

ผ๖-๓ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 2) ผลิตและเผยแพรขาวทางส่ือโทรทัศน ทางชอง 3 "เรื่องเดนเย็นนี้"  
 3) ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนสําหรับเยาวชน ทางชอง 5 รายการ "คนรักษโลก"  
 4) ผลิตและเผยแพรรายการสัมภาษณผูบริหารเนื่องในวันส่ิงแวดลอมโลก ผานส่ือโทรทัศน  
 5) ประกวดสารคดีส้ันเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับเยาวชน  
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ ทางชอง 9 รายการ "กบจูเนียร"  
 6) ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศนดานส่ิงแวดลอม ทางชอง 3  5  7 และ 9 
 7) ผลิตและเผยแพรสารคดีส้ันทางโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผลงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของไทยสูอาเซียน 
 8) ประชาสัมพันธผลงานโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ผานโทรทัศน ชอง 11 
รายการ คัดขาวเดน 
 9) ผลิตและเผยแพรสกูปพิเศษทางโทรทัศนประชาสัมพันธเกี่ยวกับ "บทบาทสตรีกับส่ิงแวดลอม" ชอง 5 รายการ 
แฮปปโซไซตี้ ชวง "รูรอบดาน” 
 10) ผลิตและเผยแพรสารคดีเชิงขาว รายการ “มองส่ิงแวดลอมไทย” ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 
 11) ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน ชุด “เปล่ียนโลก” ทางสถานีโทรทัศนชอง 3  5  7 และ 9 
 12) ประชาสัมพันธงานรณรงคลดโลกรอน ผานรายการ “คัดขาวเดน” ทางชอง 11 
 13) ประชาสัมพันธเสริมสรางสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ผานรายการ “ขาว 5 หนา 1” ทางสถานีโทรทัศน 
ชอง 5 
 14) สกูปโทรทัศน เรื่อง โครงการรณรงคไมเผาปาฯ ในรายการ “เพื่อคนไทย” ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 
       รายการวิทยุ 3 รายการ ไดแก 
 1) เผยแพรรายการวิทยุ "คนไทยหัวใจสีเขียว" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 MHz./AM 
891 KHz.  
 2) ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ ทางสถานีวิทยุ สวพ. FM 91  
 3) ประชาสัมพันธวันส่ิงแวดลอมไทย และวัน ทสม. แหงชาติ ป พ.ศ. 2556 ทางส่ือวิทยุ 
 
 



  

ผ๖-๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       รายการโทรทัศน 18 รายการ ไดแก 
 1) ผลิตและเผยแพรสารคดีส่ิงแวดลอมทางโทรทัศนสรางจิตสํานึกการบริโภคอยางยั่งยืนเพื่อลดปญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รายการขาว 3 มิติ 
 2) ผลิตและเผยแพรการประชาสัมพันธโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาฯ 87 พรรษา ทางสถานีโทรทัศนชอง 3  5  7  9 และ NBT 
 3) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายและการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4) ผลิตและเผยแพรขอมูลดานส่ิงแวดลอมเชิงขาว ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
 5) ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รายการน้ําพระทัย และรายการรักษโลก ทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7 
 6) ผลิตและเผยแพรสารคดีส้ันประชาสัมพันธดานส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน รายการสมุดโคจร ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
 7) ผลิตและเผยแพรสกูปเพื่อประชาสัมพันธสงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
รายการ Green Monitor ทางชอง NBT 
 8) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการวิจัยดานส่ิงแวดลอม รายการไทยแลนดวีคล่ี และรายการ 
แรงบันดาลใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
 9) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบานในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สารคดีส้ันชุด ทสม. ผูพิทักษ ออกอากาศทางชอง NBT 
 10) ผลิตสปอตโทรทัศนประชาสัมพันธการจัดการขยะมูลฝอย 
 11) สารคดีเรื่อง “ภูเขาหัวโลนในประเทศไทย” 
 12) ผลิตและเผยแพรสกูปประชาสัมพันธ เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมระดับสูงรุนที่ 2 
รายการรูเรื่องเมืองไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
 13) ประชาสัมพันธเพื่อการจัดการเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 14) สปอตโทรทัศนโครงการเรียนรูตามคําพอสอน 



  

ผ๖-๕ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 15) ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานของเยาวชนดานการจัดการขยะ 
 16) ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานของเยาวชนดานการจัดการขยะ 
 17) ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานของเยาวชนดานการจัดการขยะ  
 18) ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ ทสม. และอาสาสมัครเฝาระวังในการแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม 
       รายการวิทยุ 8 รายการ ไดแก 
 1) ผลิตและเผยแพรการประชาสัมพันธโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาฯ 87 พรรษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สวพ.91 
FM 91.0 MHz และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 MHz. 
 2) ประชาสัมพันธการอนุรักษสัตวปาและพืชที่ใกลสูญพันธุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 3) การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รายการวิทยุ 
คนไทยหัวใจสีเขียว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คล่ืนความถี่ เอฟ.เอ็ม. 92.50 เมกะเฮิรตซ และเอ.เอ็ม. 
891 กิโลเฮิรตซ 
 4) การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รายการวิทยุ 
สวพ. 91 คล่ืนความถี่เอฟ.เอ็ม. 91.0 เมกะเฮิรตซ 
 5) การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รายการลูกทุง 
Easy คล่ืนความถี่เอฟ.เอ็ม. 94.5 เมกะเฮิรตซ 
 6) สปอตวิทยุโครงการเรียนรูตามคําพอสอน 
 7) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายและการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 8) เผยแพรกิจกรรม “รักษโลก รักไทย ในหัวใจสีเขียว” ผานทางวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       รายการโทรทัศน ๒๐ รายการ ไดแก 
 1) ผลิตและเผยแพรสารคดีส่ิงแวดลอมทางโทรทัศน เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชอง 3 รายการขาว 3 มิติ ชวงกินอยูรูคิดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 2) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธดานส่ิงแวดลอมเชิงขาว ชอง 3 "เรื่องเดนเย็นนี้" 



  

ผ๖-๖ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 3) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานของเยาวชนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เรื่อง การจัดการขยะ ทางชอง 9 รายการกบนอกกะลา 
 4) ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว"พระบิดาแหงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทางชอง 7 
รายการรักษโลก 
 5) ผลิตและเผยแพรเผยแพรสารคดีโทรทัศนสงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ภาคีเครือขายส่ิงแวดลอมในอาเซียนเพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา สารคดี รูทันไฟปองกันควัน ชอง 5 และทาง 
Thai TV Global Network 
 6) ผลิตและเผยแพรสารคดีส้ันเพื่อสรางคานิยมการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชนชอง 11 
รายการ เมล็ดพันธุพิทักษโลก 
 7) ผลิตและเผยแพรสกูปโทรทัศนเพื่อประชาสัมพันธสงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ชอง 11 รายการ Green Monitor 
 8) ประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมการจัดการขยะเพื่อเสริมสรางสังคมสีเขียวชุด รวมใจสูภัยแลง เผยแพรทางเจาะ
ประเด็นขาวคํ่า ชอง 7 ขาวขน รับอรุณ ชอง Nation TV ชอง TGN และYoutube 
 9) ผลิตสปอตโทรทัศนประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใชถุงผา ลดการใชถุงพลาสติกสงเสริมการบริหารจัดการขยะ
อยางครบวงจร 
 10) ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนประชาสัมพันธเมืองนาอยูอยางยั่งยืนสารคดี ชุด "กรอบ 5 เมืองนาอยู  
(คูวิถีไทย)" เผยแพรทางชอง 11 
 11) ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานขยะ ผลิตสกูปโทรทัศน
ประชาสัมพันธการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง 
 12) ผลิตและเผยแพรส่ือโทรทัศนประชาสัมพันธการดําเนินงานของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบานในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลิตสารคดี ชุด "ผูนํา.ทสม.(บูรณาการ
เครือขาย)" เผยแพรทางชอง NBT  
 13) ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธผลงานการวิจัยดานส่ิงแวดลอม สารคดีส้ันชุด "วิจัยตรงจุด หยุดปญหา" 
ทางชอง 11  



  

ผ๖-๗ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 14) ผลิตและเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการปองกันปญหาหมอกควัน ไฟปา และการเผาในที่โลง เผยแพรทาง
ชอง 11 รายการ "รูทัน ควันพิษ" 
 1๕) ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนสรางจิตสํานึกเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาเผยแพรทางชอง 
7 รายการ บันทึกชางไทย กอนขาวภาคคํ่า 
 1๖) ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน สงเสริมการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม ชอง 3 รายการขาว 3 มิติ 
ชวงกินอยูรูคิดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ๑๗) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน ขาวประชาสัมพันธทางโทรทัศน ชอง 5 
“รายการขาวเดนภาคดึก”ชอง 9 “รายการคูขาว เสาร – อาทิตย” ชอง 11 “รายการขาวเชา”และชอง LC Cable 
เชียงใหม  
 ๑๘) ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทางชอง 5  
 ๑๙) ผลิตส่ือโทรทัศนความคืบหนาการดําเนินงานเมืองนาอยูอยางยั่งยืนและสกูปสารคดีส้ันทางโทรทัศน
ประชาสัมพันธเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 2๐) ผลิตสกูปโทรทัศนประชาสัมพันธผลการดําเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในรอบ 6 
เดือน(เดินหนาประเทศไทย) 
       รายการวิทยุ ๑๐ รายการ ไดแก 
 1) เผยแพรรายการวิทยุ "คนไทยหัวใจสีเขียว" ประจําป 2559 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
คล่ืนความถี่ เอฟ.เอ็ม. 92.50 เมกะเฮิรตซ และเอ.เอ็ม. 891 กิโลเฮิรตซ 
 2) ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจรใหกับเยาวชนทางส่ือ
กระจายเสียงออนไลน ผลิตและเผยแพรสปอต พูดประชาสัมพันธ ทาง Facebook Cat Radio 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุดานส่ิงแวดลอม รายการ คุยแตกฟอง ทางส่ือวิทยุ FM 102 MHz 
 4) ผลิตเผยแพรและสรางกระแสการรับรูขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมของประชาชนผานทางส่ือวิทยุ ผลิตสกูป 
จํานวน 5 เรื่อง และเผยแพรทาง FM 100 และทาง www.thisiscat.com  
 5) ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจรในการสรางกระแสสังคม
ทางสถานีวิทยุขาวสารและจราจรจส.เอฟ.เอ็ม. 100 MHz. 



  

ผ๖-๘ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 6) ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจรใหเกิดการรับรูในวงกวาง
ทางส่ือวิทยุ FM 95 MHz. 
 7) จางผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธส่ือวิทยุเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือสถานการณภัยแลง ประจําป 
2559 สวพ. 91 
 8) ผลิตสปอตวิทยุรณรงคลดใชถุงพลาสติกทุกวันพุธ ประจําป 2559 
 9) เผยแพรส่ือประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการบริหารจดัการขยะอยางครบวงจรใหกับเยาวชนทางส่ือกระจายเสียง
ออนไลน (Cat Radio) 
 10) เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ปญหา/อปุสรรค 
- การจดัสรรงบประมาณใหความสําคัญเปล่ียนไปตามนโยบายรัฐบาล 
- ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมไมไดถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดงบประมาณ ทําใหการเก็บขอมูลไมสมบูรณ 
- การส่ือสารทางโทรทัศนมีคาใชจายสูงและปจจุบันมี TV Digital หลายชองที่เปนทางเลือกของประชาชน ทําใหสถานีที่เลือกใชในการประชาสัมพันธไมครอบคลุมความสนใจ 

ของประชาชนโดยทั่วไป 

 ควาคดิเหน็และขอเสนอแนะ 
- ในปจจุบัน เทคโนโลยีการส่ือสารกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การส่ือสารและประชาสัมพันธในวงกวาง (mass media) เริ่มเปล่ียนจากชองทางส่ือสาร ทางโทรทัศน และวิทย ุไปเปน 

social media ที่รูปแบบหลากหลาย และใชงบประมาณต่ํากวา รวมทั้งชองทางและสถานทีใ่นการเผยแพรประชาสัมพันธก็เปล่ียนแปลงไป เชน ปายโฆษณาอิเล็กทรอนกิส  
โรงภาพยนตร เว็บไซต  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ เปนตน การตั้งตวัชีว้ัดเปนจํานวนส่ือโทรทัศนและวิทยุจงึไมครอบคลุมหรือเปนตวัแทนที่เพียงพอตอการแสดงสถานะการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรที่ 6 ในการพัฒนาคนและสังคม 

 ๖.๒ จํานวนภาคีเครือขายที่
มีการดําเนินกิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 
หนวยวดั : เครือขาย 

กรมสงเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดลอม 
จํานวนภาคีเครอืขายที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ในป 2554 

จํานวนภาคีเครอืขายที่
มีการดาํเนนิกจิกรรม
ดานการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ในป 
2555 จํานวน 274 

จํานวนภาคีเครอืขาย
ที่มีการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
อนุรกัษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ในป 

จํานวนภาคีเครอืขายที่
มีการดาํเนนิกจิกรรม
ดานการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ในป 
2557 จํานวน 290 

จํานวนภาคีเครอืขาย
ที่มีการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
อนุรกัษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ในป 

จํานวนภาคีเครอืขายที่
มีการดาํเนนิกจิกรรม
ดานการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ในป 
2559 จํานวน 427 



  

ผ๖-๙ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุม
บุคคล ชุมชน และองคกร
ตางๆ ที่มีเปาหมายรวมกัน มา
รวมตัวกันดวยความสมัครใจ 
เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
เปาหมายในการบริหารจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม ตามแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 
2555 – 2559 
 
ขอมูลทีต่องการ :  
จํานวนภาคีเครอืขายที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
- ทส (สส.) 
- ศธ 
 
 
 
 

จํานวน ๑๓๕ องคกรเครือขาย 
ซึ่งเปน องคกรเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 
สถาบัน/มูลนิธิ ๘8 องคกร 
สมาคม ๓8 องคกร สภา ๔ 
องคกร และองคกรระหวาง
ประเทศ ๕ องคกร  
 
ที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม, ขอมูล ณ วันที่ 
๘ กรกฎาคม 255๔ 

เครอืขาย/องคกร  
ซึ่งเปนองคกรดาน
ส่ิงแวดลอม  

2556 จํานวน 453 
องคกรเครอืขาย 

องคกรเครอืขาย  2558 จํานวน 452 
องคกรเครอืขาย  

องคกรเครอืขาย 



  

ผ๖-๑๐ 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด 
ขอมูลตัวชี้วดั 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วดั   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ปญหา/อุปสรรค 

- ชวงป 57 มเีหตกุารณบานเมืองไมปกติ ทําใหขาดชวงการทํางานกับเครอืขาย โดยเฉพาะทองถิ่น 

 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 
- จํานวนภาคีเครอืขายในการดาํเนินงานระยะปสุดทายของแผน (2558 – 2559) มีแนวโนมลดลง เนื่องจากกระบวนการทํางานของกรมเริ่มเปล่ียนไปมุงเนนการจดัการเชิงพื้นที่  

เนนผลเชงิคุณภาพมากกวาเชงิปริมาณ 
- ในแผนฯ ถดัไปควรใหความสําคัญกับงานบรูณาการเชงิพื้นที่และการตอยอดผลการดาํเนนิงานระหวางหนวยงาน 

 
หมายเหต ุ:    ๑.       หมายถงึ หนวยงานเจาของขอมูล 
 ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและทิศทางของตวัชี้วัดทีก่ําหนดไวได



  

ผ๖-๑๑ 

ตารางภาคผนวกที ่๖-๒ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนงานและแนวทางการปฏบิตัิ ปญหา/อปุสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคณุภาพ 
   สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559  ในระยะสิน้สุดแผน : ยุทธศาสตรที ่๖  การพฒันาคนและสงัคมใหมีสํานกึรับผดิชอบตอสิง่แวดลอม 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

แผนงานที ่๖.๑  การสรางจติสาํนกึรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 
ระยะเรงดวน 
๖.๑.๑ ประชาสัมพันธเชิง
รุ กกับกลุ มเป าหมายใน
ภาพรวมและ ในระดับพื้นที่ 
โดยใชส่ือประชาสัมพันธที่
กวางขวาง เชน ส่ือโทรทัศน 
วิทยุ  หนั งสือพิมพ  และ
เครือขายสังคมออนไลน 
(Social network) เปนตน 
เพื่อสรางความตระหนักรู
และสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนทุกระดับในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม รวมทั้งใช
มาตรการจูงใจ เชน ใหเงิน
รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณ เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส  อพช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.1  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธโดยใชส่ือประชาสัมพันธ เชน ส่ือ
โทรทัศน หนังสือพิมพ และเครือขายสังคมออนไลน (Social 
network)  

2. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับหนวยงานภายนอก 

3. จัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรูการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภ4.ตรวจสอบ
แหลง กําเนิดมลพิษตามมาตรา 80  

5. รวมเปนคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวด
สรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

6. ประชาสัมพันธเปดตัวโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
7. ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานส่ิงแวดลอม  

ผานทางเว็บไซตของสํานักงานและ facebook สํานักงาน 
8. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม หรือ 

วันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที ่

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

9. จัดแสดงนิทรรศการใหความรูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกดาน 

10. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูเรื่องการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 

11. ออกรายการวิทยุ โทรทัศน เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม 

12. ดําเนินการจัดการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช 

13. จัดอบรมใหความรูการจัดการขยะชุมชนใหแก
เครือขาย ทสม. นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 
สสภ.4  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธดานทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอมผานทางเว็บไซดของสํานักงาน 

2. รวมเปนวิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานภายนอก 
 
สสภ.5  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ผานชองทางที่หลากหลาย  เชน เอกสารเผยแพร เว็บไซตของ
สํานักงาน และการเปนวิทยากรในพื้นที่ ตามที่ไดรับการรองขอ 

2. จัดทําชุดนิทรรศการเพื่อเปนส่ือประชาสัมพันธ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เผยแพรความรูรวมกับหนวยงานอื่นๆ  
3. มอบประกาศเกียรติคุณใหแกหนวยงานที่รวมดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน บริษัทเอกชน อปท.ใน
พื้นที่ เครือขายเรารักษแมนํ้าทาจีน เครือขายภาคประชาชน 
นวยงานภาครัฐ วัดและโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
 
สสภ. 6  
ดําเนินการดังนี้ 

1. การสนับสนุนวิทยากรบรรยายใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา จํานวน ๒๗ ครั้ง 

2. ประชาสัมพันธขาวสารดานส่ิงแวดลอมผานเว็บไซต
สํานักงาน 

3. จัดนิทรรศการ รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ ดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชน
ทั่วไป จํานวน ๓ ครั้ง 
 
สสภ. 7  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. ใหการสนับสนุนการเปนวิทยากรเพื่อใหความรู และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ใหกับหนวยงานตางๆ เชน อปท. โรงเรียน ฯลฯ 

๒. ประชาสัมพันธ องคความรูดานการจัดการส่ิงแวดลอม
ผานเว็บไซตของสํานักงาน 
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ผ๖-๑๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

3.ชวยจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ในการให
ความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายเพื่อเผยแพรใหแกนักเรียน/นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

5. ดําเนินการจัดประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช 
 
สสภ. 8  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. ใหการสนับสนุนการเปนวิทยากรเพื่อใหความรู และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

๒. ใหการสนับสนุนการประชาสัมพันธ องคความรูดาน
การจัดการส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ ไดแก เอกสารแผนพับ 
รายการวิทยุทองถิ่น การจัดนิทรรศการดานส่ิงแวดลอม
เนื่องในวันสําคัญ หรือกิจกรรมตางๆ 

3.ประชาสัมพันธและใหความเขาใจการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ กับแหลงกําเนิดมลพิษ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผาน
ส่ือวิทยุ ปายประชาสัมพันธ เว็บไซตของสํานักงาน  

 
สสภ.๑๐  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. สงเสริมการดําเนินกิจกรรม ๓Rs ทั้งในชุมชน โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อปท. มีการเปล่ียนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบอย  
การดําเนินงานจึงขาดความตอเนื่อง 
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ผ๖-๑๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกิดพื้นที่ตนแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จํานวน ๒๕ แหง และมี อปท. ที่เปน
เครือขายดําเนินกิจกรรมลดขยะที่ตนทาง จํานวน ๔9 แหง    

๒. ดําเนินการสรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่
ลําน้ําพอง ซึ่งเปนลําน้ําวิกฤต และมีการตั้งกลุมไลนเพื่อส่ือสาร
ขาวประชาสัมพันธ 
 
สสภ.11  
ดําเนินการดังนี้ 
 รวมกับ คพ.สง เสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน 
การจัดการขยะมูลฝอย โดยดําเนินโครงการ เมืองสวยใส  
ไรมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหจังหวัดมีการดําเนินงาน
ในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยใหเปนระบบ  
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กิจกรรม 
ประกอบดวย การประชุมเพื่อขับเคล่ือนในระดับจังหวัด 
การเก็บขอมูลการดําเนินงานตาง ๆ จัดประชุมขับเคล่ือน
การดําเนินงานตาง ๆ ในพื้นที่  ประสานและติดตาม 
การดําเนินงานตาง ๆ ในพื้นที่ การสนับสนุน การจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับพื้ นที่  โดย เนนการการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ตนทาง การเผยแพรประชาสัมพันธสราง
ความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย และให
คําปรึกษาแนะนําและขอคิดเห็นตอการดําเนินการจัดการ 
ขยะมูลฝอย จํานวน ๑๕ ครั้ง นอกจากนี้ยังผลักดันใหมีพื้นที่
ตนแบบ อยางนอย ๑ เทศบาล ตอ ๑ จังหวัด มีรูปแบบ 
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยการคัดแยกขยะตั้งแต 
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ผ๖-๑๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ตนทาง เก็บขนแบบแยกประเภท และกําจัดอยางถูกตอง 
 
สสภ.12  
ดําเนินงานตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 80 
ดังนี้ 

ป 2556 ตรวจสอบ 31 แหง 
ป 2557 ตรวจสอบ 72 แหง 
ป 2558 ตรวจสอบ 52 แหง 
ป 2559 ตรวจสอบ 43 แหง สสภ.12 ดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานส่ิงแวดลอม 

ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน 
 ๒) เปนวิทยากรใหความรูดานส่ิงแวดลอม แก

ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 ๓) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม 
 ๔) รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม 

หรือวันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
 5) เผยแพรบทความที่นาสนใจผานทางเว็บไซต

ของสํานักงาน 
 
สสภ. 13  
ดําเนินการดังนี้ 

1. รวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรู เรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทุกดานใหกับหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที ่42 ครั้ง 
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ผ๖-๑๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

2. จํานวนโครงการที่ สสภ.13 ดําเนินงานตามมาตรา 
82 (การตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ). 

ป จํานวนโครงการ 
2555 – 
2556 21 
2557 43 
2558 51 
2559 42 

3. ดําเนินการเผยแพรองคความรูดานส่ิงแวดลอม  
ผานทาง Website ของสํานักงานจํานวน 6 เรื่อง 

4. จัดทํ า เว็บไซต สํ านักงานฯ  ภายใต โดเมนเนม
www.reo13.go.th เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ของสํานักงานฯ อยางตอเนื่อง 

5. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานผานทาง Website 
ของสํานักงานจํานวน 520 เรื่อง 

6. คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช จํานวน 2 ครั้ง 

7. รวมกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม หรือ
วันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ จํานวน 15 คร ั้ง 

8. จัดแสดงนิทรรศการใหความรูการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกดาน จํานวน 2 ครั้ง 

9. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูดานส่ิงแวดลอมใหแก
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

10. จัดทําสติกเกอรรณรงคลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

และส่ิงแวดลอม  
11. ประชาสัมพันธขาวกิจกรรมตางๆ ผานทาง website 

ของสํานักงาน 
 

สสภ.1๔  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานส่ิงแวดลอม  
ผานทางเว็บไซตของสํานักงานและ fan page สํานักงาน 

2. เปนวิทยากรใหความรูดานส่ิงแวดลอม แกชุมชน 
โรงเรียน สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม 
4. รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม หรือ

วันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
5. รวมเปนวิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานภายนอก 
6. ใหการสนับสนุนการเปนวิทยากรเพื่อใหความรู และ

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
7. ดําเนินงานตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 

80 ดังนี้ 
 ป 2555 ตรวจสอบ 21  แหง 
 ป 2556 ตรวจสอบ 50  แหง 
 ป 2557 ตรวจสอบ 40  แหง 
 ป 2558 ตรวจสอบ 40  แหง 
 ตรวจสอบแลวทั้งหมด 151  แหง (เปาหมาย  

ป 2559 ติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ จํานวน 40  
แหง) 
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ผ๖-๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

8. คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
 
สสภ. 16  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธขาวสาร/ ขอมูลดานส่ิงแวดลอม ผาน
ทางเว็บไซตของสํานักงานและ Fan Page สํานักงาน 

2. เปนวิทยากรใหความรูดานส่ิงแวดลอม แกชุมชน 
โรงเรียน สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม 
4 รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม หรือ

วันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
5. จัดรายการเปดหนาตางส่ิงแวดลอม ผานทางวิทยุ 

สวท.สงขลา FM 102.25 MHz ทุกเชาวันจันทร 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
ดําเนินการดังนี้ 

1.ปรับปรุง เพิ่มเติมเว็บไซดใหมีความเปนปจจุบันของ
ขอมูลตลอดเวลา 

2.ใหความรูอยางตอเนื่อง ทําใหมีเครือขายการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

3.จัดนิทรรศการใหความรูอยางตอเนื่องทั้งของหนวยงาน
และหนวยงานอื่น 

4.จัดทําแผนพับเพิ่มเติมและแจกจายใหกับกลุมเปาหมาย 
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ผ๖-๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทําใหผูไดรับมีความรูเพิ่มขึ้น 
5.ประชาชนที่ไดรับฟง รับชม มีความรู ความเขาใจเพิ่ม

มากขึ้น 
6. ผูเขารวมโครงการเห็นประโยชนของวัสดุเหลือใชมากขึ้น 
7. ผูเขารับการอบรมมีความรูและจัดการขยะไดอยาง

ถูกตอง 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ผานทางเว็บไซดของสํานักงาน 

2. รวมเปนวิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานภายนอก 
3. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรู 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. ดําเนินงานตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 

80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

5. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช 

6. รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม หรือ
วันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 

7. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูเรื่องการอนุรักษ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผ๖-๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.อุทัยธานี  
ดําเนินการดังนี้ 

1. Website ของหนวยงานในการแลกเปล่ียนและสราง
องคความรูใหกับประชาชนไดรับทราบ 

2. Facebook ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับ 
โครงการ/กิจกรรม ลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผานเว็ปไซดสํานักงาน  

3. ผลิตส่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ
ปญหาภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอน 

4. เปนวิทยากรใหความรู เกี่ยวกับภาวะโลกรอน และ
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

5.  จั ดกิ จกรรมรณรงคด าน ส่ิ งแวดลอมในพื้ นที่ 
รับผิดชอบ เพื่อใหความรูใหกับประชาชน นักเรียน  
 
ทสจ.ปราจีนบุรี  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ  
2. รวมเปนวิทยากรบรรยายดานการมีสวนรวมในการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการส่ิงแวดลอม 
และการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตางๆ ใหกับ
ชุมชนและหนวยงานภายนอก 

3. รวมหนวยงานตางๆ จัดนิทรรศการความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผ๖-๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.สระแกว  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ดําเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นสูสังคมสีเขียวจังหวัด
สระแกว โดยการเชิญชวน และสรางความเขาใจกับ อปท. 
ในพื้นที่เพื่อเขารวมโครงการฯ รวมทั้งอําเภอตางๆ และ
เครื่อขาย ทสม.จังหวัดสระแกว ใหรับทราบ พรอมทั้งลง
พื้นที่เพื่อประสาน ติดตาม ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษา
ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมทองถิ่น สูสังคมสีเขียว โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของพหุภาคีในการพัฒนาชุมชน 
อยางยั่งยืน ภายใตแผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับทองถิ่น 
ณ เทศบาลเมืองสระแกว จํานวน 2 ครั้ง และประสาน 
ติดตาม เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรม “การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ทองถิ่ น  และเสริมสร างองคความรู ด านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ในวันที่ 7 กันยายน 
2559 ในพื้นที่ชุมชนบานคลองจาน ตําบลสระแกว อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการขับเคล่ือนกิจกรรมการลดมลพิษ สราง
คุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดี หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวม
กิจกรรมฯ จํานวน 50 คน 

2. ดําเนินการจัดประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจาก
วัสดุ เหลือใชระดับจังหวัด จังหวัดสระแกว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ 
หองประชุมศูนยศึกษาและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแกว ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว 
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ผ๖-๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

จังหวัดสระแกว โดยมีผูเขารวมกิจกรรมฯ ดังกลาว รวม
ทั้งส้ิน จํานวน 80 คน และไดเชิญผูประกวดและหนวยงาน
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศ
อันดับสอง และรางวัลชมเชย ในการประกวดส่ิงประดิษฐแต
ละประเภท เขารับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในการ
ประชุ มกรรมการจั งหวั ดและหั วหน าส วนราชการ 
ประจําเดือน พ.ค. 2559 ในวันอังคารที่ 31 พ.ค. 2559 
เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดสระแกว โดยมีผูวาราชการจังหวัดสระแกวใหเกียรติ
ในการมอบรางวัล เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหมี
การพัฒนาและสรางสรรคส่ิงประดิษฐตอไป 

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แหงชาติ ใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแกว 
ตํ าบลทา เกษม อํา เภอเมือง จั งหวัดสระแกว  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครื่อขายทสม. 
ระดับอําเภอ และยกยองเชิดชูเกียรติ ทสม. ที่ทําความดีตอ
จังหวัดสระแกว และเปนการแสดงพลังของเครือขาย ทสม. 
เนื่องในวันอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน และวันส่ิงแวดลอมไทย ประจําป 
2559 โดยผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ในจังหวัดสระแกว เครือขาย ทสม. จังหวัดสระแกว 
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปาจังหวัดสระแกว เครือขายลุมน้ํา
และกลุมผูใชน้ําจังหวัดสระแกว เครือขายแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันจังหวัดสระแกว เครือขาย เครือขายเฝาระวัง
ดินโคลนถลม จังหวัดสระแกว ส่ือมวลชน และประชาชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทั่วไป จํานวน 200 คน 
4. การคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับ

จังหวัดสระแกว โดยดําเนินการคัดเลือกระหวางเดือน ก.พ.-
มิ .ย.  2559 และไดจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
การคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับจังหวัด
สระแกว ในวันที่ 13 ก.ค 2559 ณ หองประชุมสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสระแกว ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดสระแกว โดยผูที่ไดรับคัดเลือกประเภท
บุคคล คือ นายสุทัศน นะรานรัมย ประธานเครือขาย ทสม.
อําเภอตาพระยา และประเภทเครือขาย คือ เครือขาย ทสม.
ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

5. ดําเนินการจัดทําบัตรทสม. สําหรับสมาชิกใหม และ
สมาชิกเดิมที่ยังไมไดนําขอมูลสูระบบฐานขอมูลออนไลน
ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมจํานวนทั้งส้ิน 
515 ราย และขณะนี้ ในระบบฐานขอมูลกลางของ 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม มีจํานวนสมาชิก ทสม. 
จังหวัดสระแกว รวมทั้งส้ิน 2,636 ราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
การรวมเปนเครือขายในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในจังหวัดสระแกว โดยไดอาศัยความรวมมือ
รวมกับหนวยงานในระดับสํานักในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สระแกว ประกอบดวย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  1 
(ปราจีนบุรี ) , สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  9 สาขา
ปราจีนบุรี และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 (ปราจีนบุรี) 
รวมกันนําเครือขายในสังกัดหนวยงานดังกลาว เขารวมเปน
เครือขาย ทสม.จังหวัดสระแกว ไดแก ราษฎรอาสาพิทักษปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

กลุมผูใชนํ้าและเครือขายลุมน้ํา เครือขายแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันหมูบาน 

6. รวมเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดสระแกว ตามที่ไดขอความอนุเคราะหในประเด็น 
ดานการจัดการส่ิงแวดลอม เชน การจัดการขยะ น้ําเสีย 
อากาศ เปนตน 
 
ทสจ.หนองบัวลําภู  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ทสจ.หนองบัวลําภู เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
ผานทางออนไลน เชนเว็ปไซต และเว็บเพจ 

2. รวมเปนวิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานภายนอก 
3. รวมเปนวิทยากรใหความรูในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหกับเยาวชน 
ประชาชน หนวยงานตางๆ 

4. จัดแสดงนิทรรศการใหความรูการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกดาน 

5. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูเรื่องการอนุรักษ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอมใหแกนัก เรี ยน นัก ศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 

6. ดําเนินการจัดการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช 

7. จัดอบรมใหความรูการจัดการขยะชุมชนใหแก
เครือขาย ทสม. นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
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ผ๖-๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.ยโสธร  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. ประชาสัมพันธโดยใชส่ือประชาสัมพันธ เชน ส่ือ
โทรทัศน หนังสือพิมพ และเครือขายสังคมออนไลน (Social 
network) เปนตน รวมทั้ง ใชมาตรการจูงใจ เชน ใหเงิน
รางวัลหรือประกาศ 

๒. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรู 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ  
ดําเนินการดังนี้ 

1.  สร า ง เ ว็บ ไซต ของ สํานั กงาน เพื่ อ ใช เปน ส่ือ
ประชาสัมพันธในเรื่องของการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในดานตางๆ 

2. รวมเปนวิทยากรใหความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหกับเยาวชน 
ประชาชน หนวยงานตางๆ 

3. จัดแสดงนิทรรศการใหความรูการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกดาน 

4. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูเรื่องการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 

๕. ทสจ.ศรีสะเกษ รวมกับ สสภ.11 และ คพ.สงเสริม

 
- 
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- 
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ผ๖-๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดย
ดําเนินโครงการ เมืองสวยใส ไรมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อใหจังหวัดมีการดําเนินงานในการแกไขปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลอง 
กับนโยบายรัฐบาลกิจกรรม ประกอบดวย การประชุม 
เพื่อขับเคล่ือนในระดับจังหวัด การเก็บขอมูลการดําเนินงาน
ตางๆ จัดประชุมขับเคล่ือนการดําเนินงานตางๆ ในพื้นที่ 
ประสานและติดตามการดําเนินงานตางๆ ในพื้นที่ การ
สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ โดยเนนการ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง การเผยแพรประชาสัมพันธ
สรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย และให
คําปรึกษาแนะนํา/และขอคิดเห็นตอการดําเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังผลักดันใหมีมีพื้นที่ตนแบบ  
อยางนอย ๑ เทศบาล ตอ ๑ จังหวัดมีรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง 
เก็บขนแบบแยกประเภท และกําจัดอยางถูกตอง 
 
ทสจ.รอยเอ็ด  
ดําเนินการดังนี้ 

1. กิจกรรมวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม จังหวัดรอยเอ็ด  

2. กิจกรรมการพัฒนาเครือขาย ทสม.  
3. โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ

เหลือใช 
4. การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  
5. โครงการสงเสริมทองถิ่นสูสังคมสีเขียว 
6. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัด

แยกขยะที่ตนทาง 
7. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
8. การอนุเคราะหวิทยากรใหความรู ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9. การประชาสัมพันธผานส่ือ เชน เว็ปไซตสํานักงานฯ 
 

ทสจ.บุรีรัมย  
ดําเนินการดังนี้ 
 1. แผนพับการทําปุยหมักขยะอินทรีย จํานวน 
2,000 แผน 
 2. แผนพับการเล้ียงไสเดือนกําจัดขยะอินทรีย จํานวน  
2,000 แผน 
 3. แผนพับการทํ า นํ้ าหมักจุ ลินทรีย และน้ํ ายา
เอนกประสงครักษส่ิงแวดลอม จํานวน  2,000 แผน 
 4. แผนพับคิดกอนซื้อแยกกอนทิ้งรักษาส่ิงแวดลอม  
จํานวน 2,000 แผน 
 5. ประชาสัมพันธทางเว็บไซตสํานักงานฯ เชน การ
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม
กฎกระทรวงที่ เกี่ยวของ โครงการประกวดสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช การรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียม
เพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน โครงการบุรีรัมยเมืองสวยใส
ไรมลพิษ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกประชาชนในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แผนพับไมเพียงพอในการแจกประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

นําขยะมูลฝอย หรือของเหลือใชกลับมาใชประโยชน อันจะ
ชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
ดําเนินการดังนี้ 

1. สร าง เว็บไซตของสํานักงาน  เพื่ อ ใช เปน ส่ือ
ประชาสัมพันธในเรื่องของการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในดานตางๆ 

2. รวมเปนวิทยากรใหความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหกับเยาวชน 
ประชาชน หนวยงานตางๆ 

3. จัดแสดงนิทรรศการใหความรูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกดาน 

4. จัดทําส่ือ แผนพับ ความรูเรื่องการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 

5. ออกรายการวิทยุ โทรทัศน เพื่อสรางความรู  
ความเขาใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6. ดําเนินการจัดการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช 

7. จัดอบรมใหความรูการจัดการขยะชุมชนใหแก
เครือขาย ทสม. นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 
 

 
 
 

 
- 
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ผ๖-๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ. สตูล  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ เรื่อง มารูจัก ขยะมูล
ฝอยกันเถอะ และการทําน้ําหมักชีวภาพ 

๒. จัดทําสติกเกอรรณรงคประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
รวมใสใจลดโลกรอนดวยมือเรา 

๓. จัดทําสมุดประชาสัมพันธ โลกรอนขึ้นทุกวัน 
ลูกหลานเหลนฉันจะอยูกันอยางไร และโลกรอนขึ้นทุกวัน 
โปรดชวยกันคนละมือ 

๔. จัดทําแฟมกระดาษ เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ คุณ
คือคนสําคัญ โปรดชวยกันลดภาวะโลกรอน 

๕. จัดทําขาวประชาสัมพันธ โครงการจัดการขยะ
อันตรายจังหวัดสตูล 

๖. ดําเนินการประชาสัมพันธในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผานทางเว็บไซตของ สนง. เครือขาย
สังคมออนไลน หนังสือพิมพ สถานีวิทยุ และสถานีวิทยุชุมชน 

 
ทสจ.สุโขทัย  
ดําเนินการดังนี้ 
 ไดดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมส่ิงแวดลอมผาน
ทาง website และ social network อยางสม่ําเสมอ 
 
ทสจ.ชลบุรี  
ดําเนินการดังนี้ 

1. สนับสนุนการเปนวิทยากรใหความรูในเรื่องของ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

โลกรอน การลดและคัดแยกชยะใหกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามการรองขอ 

2. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (เครือขาย ทสม.) 

3. จัดนิทรรศการใหความรูในเรื่องของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามการรองขอจาก
หนวยงานตาง ๆ 

4. จัดทําส่ือ แผนพับ ประชาสัมพันธการลดและคัดแยก
ขยะ และการลดโลกรอน และลดการใชโฟมบรรจุอาหาร 
ภายใตโครงการสรางความรวมมือเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 

 
ทสจ.พิจิตร  
ดําเนินการดังนี้ 
 รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรูการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในงานจังหวัด
เคล่ือนที่สัญจรเปนประจําทุกเดือน 
 
ทสจ.จันทบุรี  
ดําเนินการดังนี้ 
 สมาชิก ทสม. มีความรู ในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.ตราด  
ดําเนินการดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๖-๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

1. จัดทําเวปไซด และเฟสบุค เพื่อเผยแพรขอมูล 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. จัดทําแผนพับ และโปสเตอรประชาสัมพันธ เรื่อง  
น้ําเสีย ขยะมูลฝอย โลกรอน การประหยัดพลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. จัดทําส่ือวิทยุประชาสัมพันธ ลดการใชโฟมและ
ถุงพลาสติก 

4. ประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน เรื่อง การดําเนินงาน
ตามมาตรา 80 

5. มอบปาย “รานคาปลอดโฟม” แกรานคาที่ใชวัสดุอื่น
ทดแทนโฟม 

 
ทสจ.ชัยนาท  
ดําเนินการดังนี้ 

1. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน เฟสบุคสํานักงานฯ 
แผนพับ โปสเตอร ปายไวนิล ถุงผา 

3. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรู
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. ดําเนินโครงการ “คนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” 
กิจการรมการจัดการขยะมูลฝอย ภายใตโครงการสราง 
ความรวมมือในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ โดยดําเนินการกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลในชุมชน 
โรงเรียน ในพื้นที่ 8 อําเภอ 8 ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.มุกดาหาร  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. ดํ า เนินการรณรงคประชาสัมพันธ  โดยใช ส่ือ
ประชาสัมพันธ ไดแก ส่ือเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน 
ปาย แผนพับ เปนตน รวมทั้งใชมาตรการจูงใจ โดยใหเงิน
รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณผานโครงการตางๆ เชน 
โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

๒. ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามกฎกระทรวง  
ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๐แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก
เจาของแหลงกําเนิดมลพิษ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อยางตอเนื่อง 
 
ทสจ.หนองคาย  
ดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําเว็บไซตของ ทสจ.หนองคาย และอัพเดต 
ขอมูลอยางสม่ําเสมอใหเปนปจจุบันเพื่อใชประชาสัมพันธ 
ในเรื่องของแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ในดานตางๆ 

2. สนับสนุนวิทยากรบรรยายใหความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหกับเยาวชน 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ 

๓. จัดทําวิดีทัศนเพื่อแนะนําภารกิจและแนวทางการ
ดําเนินงานของ ทสจ.หนองคายและแผนพับ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
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ผ๖-๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
๔. ดําเนินการจัดการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ

จากวัสดุเหลือใชและมอบรางวัลแกผูชนะการประกวด 
7. จัดอบรมใหความรูการจัดการขยะชุมชนใหแก

เครือขาย ทสม. เจาหนาที่จาก อปท. และประชาชนทั่วไป 
๘. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานในจังหวัดหนองคาย 

ใหความรูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ทสจ. สุโขทัย  
- ไดดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมส่ิงแวดลอมผานทาง 
Website และ Social Network อยางสม่ําเสมอ 
 
ทสจ.บุรีรัมย  
ดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําแผนพับการลด คัดแยก และนําขยะ กลับมาใช
ประโยชน 

2. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริม 
ชุมชนตนแบบที่นาอยูยั่งยืน เทศบาลตําบลหนองเต็ง 

3. ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสํานักงาน 
4. ดําเนินการประชาสัมพันธผานทางส่ือวิทยุ เพื่อให

ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ โครงการ
ประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช การรับ
บริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน 
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ผ๖-๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

โครงการบุรีรัมยเมืองสวยใสไรมลพิษ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเปน
แรงจูงใจใหแกประชาชนในการนําขยะมูลฝอย หรือของเหลือ
ใชกลับมาใชประโยชน อันจะชวยลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ในชุมชนได 
 
ทสจ.ชุมพร  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรู 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. ดําเนินการจัดการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช 

4. จัดอบรมใหความรูการจัดการขยะที่ตนทาง  
การจัดการน้ําเสียครัวเรือน ใหแกเครือขาย ทสม. นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป 

5. จัดทําแผนพับ สติกเกอร ประชาสัมพันธการลดใช
ถุงพลาสติกและงดใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารใหสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและรวม
ดําเนินการ 
 
ทสจ.อุตรดิตถ  
ดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมผานทางเว็บไซดของสํานักงาน 
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ผ๖-๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

2. สนับสนุนการเปนวิทยากรบรรยายใหความรูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหกับหนวยงานตาง  ๆ

3. รวมจัดนิทรรศการกับหนวยงานตางๆ ใหความรู 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๔. รวมกับ สสภ.๓ ดําเนินงานตรวจสอบแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 80 

๔. สนับสนุนส่ือการรณรงคประชาสัมพันธการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ 

5. จัดอบรมใหความรูการจัดการขยะชุมชนใหแก
เครือขาย ทสม. นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 
ทสจ.พังงา  
ดําเนินการดังนี้ 

โครงการวัน ทสม.แหงชาติ และวันส่ิงแวดลอมไทย 
ประจําป พ.ศ.2558 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดพังงา ดําเนินการจัดโครงการวัน ทสม.
แหงชาติ และวันส่ิงแวดลอมไทย ประจําป พ.ศ.2558 ใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ชายหาดทุงละออง หมูที่ 4 
ตําบลบางวันและองคการบริหารสวนตําบลบางวัน อําเภอ 
คุ ร ะบุ รี  จั ง ห วั ดพั ง ง ามี กิ จ ก ร รมอนุ รั กษ และฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยรวมกันจัดกิจกรรม
ทําความสะอาดชายหาดทุงละออง หมูที่ 4 ตําบลบางวัน
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศนพื้นที่หมูที่ 4 บานทุงละออง และ
กิจกรรมปลูกตนไมบริเวณสองขางทางถนนคุระบุรี-บานทุง
ละอองมีพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับเครือขาย ทสม. และ
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ผ๖-๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เครือขายที่ทํางานดานส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีการเสวนา 
ประสาคนรักษส่ิงแวดลอม กิจกรรมการแสดงบนเวที และมี
การจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของเครือขาย 
ทสม. และเครือขายอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่จังหวัดพังงา 
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรม มากกวา 400 คน  
ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย เครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ทั้ง 8  
อําเภอเครือขายตนแบบจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
ประชาชน เยาวชน นักเรียน ในพื้นที่ตําบลบางวัน และ
หนวยงานราชการในพื้นที่ 

 
ทสจ.ปตตานี  
ประชาสัมพันธโดยใชส่ือประชาสัมพันธ เชน 

1. สปอตวิทยุ จํานวน 6 เรื่อง  
         - จะทําอยางไรถาไมมีพลังงาน 
         - คุณทราบหรือไมวา...(การประหยัดพลังงาน) 
         - ชวยกันประหยัดพลังงาน 
         - แยกขยะงายกวาที่คิด 
         - มารูจักขยะกันเถอะ 
         - การจัดการขยะ...ชวยลดโลกรอน 
2. บทเพลง “ปตตานี . . .ไมมีขยะ” และ บทเพลง  

“ขยะเอย” โดยประชาสัมพันธผานทางสถานีวิทยุในจังหวัด
ปตตานี แจกจายใหแกสถานศึกษา และเครือขายส่ิงแวดลอม
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
ปตตานี รวมทั้งสวนราชการภายในจังหวัดทุกแหง 
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ผ๖-๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

3. ประชาสัมพันธขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมผานทาง Facebook ของสํานักงาน 

4. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานการจัดการขยะ
มูลฝอยและส่ิงแวดลอมแกหนวยงานภายนอก 
 
ทสจ.ตรัง 

๑. ใหการสนับสนุนการเปนวิทยากรเพื่อใหความรู และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

๒. จัดทําแผนผับประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูลฝอย 
๓. จัดทําแผนผับประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย 
๔. จัดทําแผนผับประชาสัมพันธการจัดการขยะในทะเล 
๕. จัดส่ือนิทรรศการใหความรูการการจัดอนุรักทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ขยะ น้ําเสีย หลัก ๑๐R การจัดการ
ขยะแบบทครบวงจร)  

๖. ดําเนินงานตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
(การตรวจสอบแหลง กําเนิดมลพิษ) 

๗. เปนวิทยากรใหความรูดานส่ิงแวดลอม แกชุมชน 
โรงเรียน สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๘. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม 
๙. รวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางส่ิงแวดลอม หรือ

วันสําคัญ/กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ 
๑๐.ดําเนินการจัดการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ

จากวัสดุเหลือใช 
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ผ๖-๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๑๑. จัดทําแผนพับการลด คัดแยก และนําขยะ กลับมา
ใชประโยชน 

 องคกรพัฒนาเอกชน 
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยทองถิ่นของเยาวชน 
“ผลของสภาวะโลกรอน ตอระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ” เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนสามารถทํางานวิจัย 
ระดับทองถิ่น ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาวะโลกรอน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชน 
เกิดการเรียนรู  แลกเปล่ียน และการทํางานรวมกัน 
เพื่อเสริมสรางและกระตุนใหเยาวชนเกิดความตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการลดภาวะโลกรอน และการเตรียมพรอม
เพื่อรับมือและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 
 2. ทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม เพื่อรณรงค 
สรางจิตสํานึกในหัวขอ “กินขาวหมดจาน ดื่มน้ําหมดแกว”  
เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะและแสดงความรู
ความสามารถ และความคิดสรางสรรคดานการออกแบบ
กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธโครงการ “กินขาวหมดจาน 
ดื่มน้ําหมดแกว” ใหสามารถเขาถึงประชาชนและสังคมได
อยางทั่วถึงเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และลดคาใชจายในการบําบัด 
และกําจัดของเสียตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 3. กิจกรรมนักเขียนรุนเยาว เพื่อใหเยาวชนได
แสดงความสามารถทักษะการเขียนบทความเกีย่วกบัแนวคิด
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอม 

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๖.๑.๒ สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศ 
และประชา สั มพั นธ ให
ประชาชนมีความรู  ความ
เขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญ
ของความตกลงระหว าง
ประเทศที่ไทยเขาเปนภาคี 
จุดยืนของประเทศไทย และ
ประโยชนที่ เกิดจากความ
รวมมือดานส่ิงแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส อพช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- ทส. จัดทําเว็บไซตและหนังสือเผยแพร การดําเนินงาน
ตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบผานเว็บไซต 
www.oic.mnre.go.th (สรป.)   
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

๖.๑ .๓  ส นับสนุนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ด า น
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
แ ล ะ น อ ก โ ร ง เ รี ย น ที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ
สามารถนําไปประยุกตใช
ไดจริง โดยเนนการเรียนรู
จ า ก ก า ร ถ า ย ท อ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ แ ล ะ 
ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น ที่ มี
ตั วอย า ง ให เห็นชั ด เจน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.5  
ดําเนินการ ดังนี้ 

โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบที่อยูติดกับริมแมน้ําทาจีน 
คือ โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ไดมี
การจัดตั้ ง  ศูนยทาจีนศึกษาจังหวัดนครปฐม มุ ง เนน 
ใหเยาวชนมีการเรียนรูดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบ และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ผาน
กิจกรรมที่หลากหลาย เชน การนําผักตบชวามาจัดทําเปน

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

รวมทั้งสรางแหลงเรียนรู
ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ  เ ช น 
พิพิธภัณฑทางธรณีวิทยา 
และซากดึกดําบรรพ สวน
พฤกษศาสตร  และศูนย
เรียนรูในชุมชน เปนตน 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ศธ  มท (อปท.) ทส วท 

สารปรับปรุงดิน การเล้ียงไสเดือนดินใหกําจัดขยะอินทรีย
ภายในโรงเรียน การจัดทําน้ําหมักจุลินทรียเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  

 
สสภ.12  
ดําเนินการ ดังนี้ 

โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีสูชุมชน
ในพ้ืนที่ชายแดนอําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
เพ่ือใหนักเรียน ประชาชน ชุมชนมีความรู สามารถ
สังเกตความผิดปกติของแหลงนํ้า สูการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าเบ้ืองตน และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบหากเกิดสิ่งผิดปกติ ทําใหสามารถแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และสามารถจัดการขยะ 
มูลฝอยอยางครบวงจรภายในครัวเรือน ทําใหปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นลดลง มีการใชประโยชนจากขยะ
อินทรีย หรือรายไดที่เกิดจากการขายขยะรีไซเคิล ซึ่งจะ
มีสวนทําใหคุณภาพชีวิตของครัวเรือนดีข้ึน และเกิด
สิ่งแวดลอมที่ภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชน หนวยงานที่
เกี่ ยวของ มีความรวมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ ใหมี
สิ่งแวดลอมที่ดี และนําไปสูชุมชนพ้ืนที่ชายแดนตนแบบ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 
สสภ.13  
ดําเนินการ ดังนี ้

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๖-๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

1. รวมเปนคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวด
สรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช จํานวน 1 ครั้ง 

2. สนับสนุนวิทยากรบรรยายการจัดการส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Eco School 

3. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนตนแบบใน
การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเปนแหลงเรียนรูภายใตโครงการ
เมืองสวยใส ไรมลพิษ จํานวน 6 พื้นที่ 
 
ทสจ.สุโขทัย  
มีการดําเนินการในป 2559 ดังนี้ 

1. จั ดกิ จกรรมการลดปริ ม าณขยะมู ลฝอย ใน
สถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการลดและ 
คัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการใหกับโรงเรียน 
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จํานวน 5 แหง ๆ ละ 100 คน 
รวมผูเขารวมทั้งส้ิน 500 คน โดยเปนกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูดานการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
และการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง โดยฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
ใหความรูดานการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศในปจจุบัน 
รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการใชประโยชน
จากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ใหกับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี  จํานวน 4 ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรมฯ 
จํานวน 150 คน  

3. จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติในชุมชนโดยให

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ความรูเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศในปจจุบัน 
และสรางความตระหนักรู ความเขาใจ ถึงสภาวะภูมิอากาศ
ที่เปล่ียนแปลงไป และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ  
ในพื้นที่ 2 ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม รวมจํานวน 545 คน 
ปลูกตนไมจํานวน 2,000 ตน  

4. จั ด กิ จ ก ร รมฝ ก อบรม ให ค ว ามรู  ห ลั ก สู ต ร 
“มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน” ภายใตโครงการพัฒนาเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) จังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลบานน้ําพุ ตําบลบานน้ําพุ จังหวัด
สุโขทัย กลุมเปาหมาย 200 คน จัดกิจกรรมการเฝาระวัง
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเครือขาย 
ทสม. พื้นที่อําเภอศรีนคร ภายใตโครงการพัฒนาเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) จังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในวันศุกร ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาการ
เปรียญวัดปจจันตคารามวาสี (หนองแหน) ตําบลนครเดิฐ 
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กลุมเปาหมาย 200 คน 
 
ทสจ.ปทุมธานี  
ดําเนินการดังนี้  

๑)  จั ดกิ จกรรมอบรมลูก เ สืออนุ รั กษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม “กินอยู รู คิด เปนมิตรกับ
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ผ๖-๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอม ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒) จัดประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ จากวัสดุเหลือใช 
๓) ศูนยเรียนรูพื้นที่ตนแบบการจัดการ ขยะมูลฝอยของ

เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
- ดําเนินการ จัดตั้งเครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 
 
ทสจ.เพชรบูรณ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ในป 
2555 จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 คน ผลงานประกวด
จํานวน 16 ผลงาน 

2. จัดการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ในป 
2556 จํานวนผูเขารวมโครงการ 95 คน ผลงานประกวด
จํานวน 15 ผลงาน 

3. จัดการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ในป 
2557 จํานวนผูเขารวมโครงการ 90 คน ผลงานประกวด
จํานวน 15 ผลงาน 

4. จัดการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ในป 
2558 จํานวนผูเขารวมโครงการ 120 คน ผลงานประกวด
จํานวน 29 ผลงาน 
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ผ๖-๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.อุตรดิตถ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช 

2. ดํ า เ นินการพื้ นที่ ต นแบบการบริ ห ารจั ดการ  
ขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ ภายใตโครงการสราง
ความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใน
ระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
โดยอบรมใหความรูเยาวชนในพื้นที่ตนแบบ จัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในในโรงเรียน จํานวน ๔ แหง 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช 

2. จัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชน  
3. ดําเนินโครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  
4. ศูนยเรียนรูพื้นที่ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยของ

เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน  

5. ดําเนินการพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการ ขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลักวิชาการ ภายใตโครงการสรางความ
รวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในระดับ
พื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.ชลบุรี  
- ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรค ส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช 
 
ทสจ.ชัยนาท  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรค ส่ิงประดิษฐ  
จากวัสดุเหลือใช 

2. ดําเนินโครงการ “คนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” กิจการ
รมการจัดการขยะมูลฝอย ภายใตโครงการสรางความรวมมือ 
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
โดยดําเนินการกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลในชุมชน โรงเรียน  
ในพื้นที่ 8 อําเภอ 8 ชุมชน โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ เขารวม
กิจกรรมดวย 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดอบรมใหความรู ใหกับนักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียนสีเขียวตนแบบดานการ
จัดการขยะ จํานวน ๑๐ โรงเรียน 

2. จัดอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับเครือขาย 
ทสม. และจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขาย ทสม. ในระดับ
อําเภอครบทั้ง ๗ อําเภอเพื่อเปนศูนยขอมูลในประสาน 
การดําเนินงานกับหนวยงานตางๆ และรวมกันเฝาระวังปญหา
มลพิษส่ิงแวดลอม 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.สระแกว  
- ดําเนินการจัดการอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2559 ภายใตหัวขอ
หลัก “ลูกเสือไทย รวมใจภักดิ์ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม” ในระหวางวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559  
ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตาพระยาที่ ตย.4 (กลางดง) 
อุทยานแหงชาติตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว  
โดยผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวยนักเรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
จากโรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนบานแกงวิทยา โรงเรียน 
สิริราชอนุสรณ และโรงเรียนซับนกแกววิทยา จํานวน 128 
คน 
 
ทสจ. มุกดาหาร  
ดําเนินโครงการ ดังนี้ 

๑. จัดโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใชเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหเยาวชนและ
ประชาชนไดทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนํา
ขยะ หรือ ของเหลือใชไปดัดแปลงใหเกิดประโยชนกอนนําไป
กําจัด 

๒. จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน เรื่อง การคัดแยกขยะ
จากตนทาง การทําน้ําหมักชีวภาพจากขยะอินทรียพรอมทั้ง
สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 

๓. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ตนทาง โดยมีชุมชนตนแบบของจังหวัดมุกดาหาร คือ เทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.ยโสธร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

๒. ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ตนแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน เพื่อเปนแหลง
เรียนรู 

๓. ดําเนินการพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการ ขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลักวิชาการ ภายใตโครงการสรางความ
รวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในระดับ
พื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

๔. ดําเนินโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อผลักดัน
ใหเปนพื้นที่ตนแบบ  โดยในป งปม. ๒๕๕๙ มีโรงเรียนตนแบบ 
จํานวน ๙ แหง (ดําเนินงานภายใตงบประมาณจังหวัด) 
 
ทสจ.ชลบุรี  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. เปนวิทยากรใหความรูในเรื่องของโลกรอน การลด
และคัดแยกขยะ ใหแกโรงเรียนตามโครงการสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและโรงเรียน
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการโครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. ดําเนินการโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

จากวัสดุเหลือใช 
 
ทสจ.สกลนคร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
2. จัดตั้งศูนยเรียนรูเยาวชนไทยดวงใจสีเขียว ดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
3. มีสถานศึกษามาดูงานใหกับโรงเรียนใกลเคียงหรือ 

ผูศึกษาดูงานรวมทั้งขยายงานไปยังโรงเรียนใกลเคียง 
4. กิจกรรมสงเสริมโรงเรียนรักษโลก 
 

ทสจ.หนองบัวลําภู  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการประกวยส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
2. โครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
3. โครงการผาปาขยะ 

 
ทสจ.ชุมพร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล อม ในพื้ นที่ เ พื่ อ รองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศโดยมีการอบรมใหความรู
เยาวชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง 

2. จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

3. โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช 
 
ทสจ. สตูล  
- รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดสตูล 
และจัดตั้งเปนอุทยานธรณีโลก 
 
ทสจ ปตตานี  
- ดํา เนินการ  จัดฝกอบรมลูกเ สืออนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  ระหว างวันที่  23 - 25 
กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนนิคมสรางตนเองโคกโพธิ์ 
มิตรภาพที่ 148 ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
ผูเขารวมโครงการทั้งส้ิน 152 คน โดยประกอบดวยฐาน
การเรียนรู 5 ฐาน ไดแก 

  - ฐานที่ 1 พืชผักงามตา 
  - ฐานที่ 2 สวนพฤกษางามใจ 
  - ฐานที่ 3 ปุยชีวภาพบํารุง 
  - ฐานที่ 4 กลวยนานาชนิด 
  - ฐานที่ 5 เพาะพันธุกลาไม 
  - ฐานที่ 6 เล้ียงไขไก 
  - ฐานที่ 7 แปรรูปผลิตภัณฑ 
  - ฐานที่ 8 สมุนไพรรักษา 

 

ทสจ.ตรัง 

1. ประชาสัมพันธใหความรูในโครงการตางๆที่ดําเนินการใน
กลุมโรงเรียน/ ชุมชน 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



  

ผ๖-๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

2. จัดกิจกรรมการตัดสินโครงการประกวดสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
3. จัดตั้งศูนยเรียนรูการจัดการส่ิงแวดลอมตนแบบ     
๔. ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ตนแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน  
๕.จัดกิจกรรมอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม “กินอยูรู คิด เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดวย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนยความรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center, 
STKC) ไดพัฒนาบทเรียนบนโมบายแอพพลิเคช่ัน ๘ เรื่อง 
ไดแก ๑) แกสชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน  
๒) เห็ดเมืองหนาว ๓) ผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคสําหรับ
ผูสูงอายุ ๔) เกมการทดลองวิทยาศาสตร ๕) การบริหารสมอง
ปองกันโรคอัลไซเมอร ๖) การทดสอบผลิตภัณฑเยื่อกระดาษ 
๗) การทําเครื่องประดับและของตกแตงจากแกว และ  
๘) การทําเซรามิก รวมทั้งพัฒนาส่ือวีดีทัศนสําหรับการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ เรื่อง ไดแก ๑) การผลิตลูก
ประคบสมุนไพร ๒) ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในบานเรือน และ  
๓) ความรูเกี่ยวกับนิวเคลียร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.มีการอบรมผูบริหาร ครู ผูรับผิดชอบการดําเนินการ

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

งานสวนพฤกษาศาสตร โรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 
๓๓๕ คน 

๒. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลาย เพื่อสราง
องคความรูในเรื่องของส่ิงแวดลอมในรายวิชาเลือก เชน 
พลังงานทดแทน รักษทองถิ่น สมุนไพรปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช หลักการเกษตรอินทรีย เรียนรูกับปราชญ ผูรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น การเพาะเห็ดฟาง การทําสวนยางพารา 
เกษตรผสมผสาน การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน) 

    1) ปุยหมักชีวภาพ 
    2) การเล้ียงผ้ึงโพรง 
    3) การเล้ียงปลาน้ําจืด 
    4) สมุนไพรคูครัวเพิ่มรายได 
    5) ผักกางมุง 
    6) การเพาะเห็ดนางฟา 
   7) การขยายพันธุพืช 
๔.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    1) ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดตรอกปรือ 
    2) กิจกรรมปลอยปูดําคืนสูธรรมชาติ ณ ปาชาย

เลนถ้ํา พระขยางค ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 
๕. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

1) กิจกรรมทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติ 
2) การประดิษฐดอกไมใบเตย 

๖.การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   1) การเพาะถั่วงอกคอนโด 
   2) การทําอาหารสัตวโดยใชเศษวัสดุตามธรรมชาติ 
   3) การเพาะเม็ดทานตะวันงอก 
   4) การเล้ียงกบในขวดพลาสติก 
   5) การขยายพันธุพริกไทย 
   6) การขยายพันธุผักเหลียง 
๗. โครงการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะประโยชน โดยจัด

กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูในรายวิชาในสาระการ
พัฒนาสังคมและชุมชน 

๘. โครงการปลูกหญาแฝกตามริมหวยสาธารณะ
ประโยชน โดยจัดตั้งแหลงน้ําสาธารณะเปนแหลงเรียนรูตาม
ธรรมชาติ เพื่อการศึกษาเรียนรู 

 
กศน.อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  
- นํานักศึกษาจํานวน 10 คน เขารวมโครงการคายเยาวชน
ปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
รุนที่ 1 ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขาน้ําพุ อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และทั้ง 7 ตําบลรายงานการ
ปลูกตนไมในวันรักตนไมแหงชาติประจําป นอกจากนั้น ยังมี
โครงการธนาคารขยะ เพื่อกําจัดขยะ ลดขยะ นําขยะกลับไป
ใชใหม และนําขยะไปยอยสลาย ซึ่งเปนการชวยลดมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

กศน.อําเภอปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. รวมกับสวนราชการอําเภอปทุมรัตต รวมโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียยรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรม 
ราชินีนาถ ๘๐ พรรษา โดยมีการปลูกในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน ๙ แหง ดังนี้ 

- เทศบาลตําบลปทุมรัตต 
- ตําบลบัวแดง 
- ตําบลโพนสูง 
- ตําบลขี้เหล็ก 
- ตําบลหนองแคน 
- ตําบลโนนสงา 
- ตําบลดอกลํ้า 
- ตําบลสระบัว 
- ตําบลโนนสวรรค 
๒. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสอดแทรกเนื้อหา 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อ 
ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษา กศน.ทั้ง ๘ ตําบล ดังนี้ 

- ตําบลบัวแดง 
- ตําบลโพนสูง 
- ตําบลขี้เหล็ก 
- ตําบลหนองแคน 
- ตําบลโนนสงา 
- ตําบลดอกลํ้า 
- ตําบลสระบัว 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

- ตําบลโนนสวรรค 
๓. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การทําน้ําหมักชีวภาพ 
๔ .  โครงการจัดการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการจัดการเรียนรูตามรอยพอ 
๖. หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน การทําปุยชีวภาพ 
 

กศน. อําเภอประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี  
ดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี้  

๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
เปนการ ศึกษาที่บูรณาการความรูและทักษะจากการศึกษา
ที่ผูเรียนมีอยูหรือไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบ แลวนําไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายและ 
ใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน 
ซึ่งมีหลายโครงการที่จัดขึ้นเปนโครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
ดังนี้ 

๑.๑ กศน. ตําบลอุมจาน จัดทําโครงการปลูกตนไม
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ ณ  
สวนสาธารณ บานอุมจาน ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษ
ศิลปาคม 

๑.๒ กศน. ตําบลนามวง จัดทําโครงการปลูกตนไม
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ ณ  
สวนสาธารณหวยวังเบ็ญ ตําบลนามวง อําเภอประจักษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ศิลปาคม/โครงการปลอยปลาในหวยน้ําสระวังเบ็ญตําบล 
นามวง 

๑.๓ กศน. ตําบลหวยสามพาด จัดทําโครงการปลูก
ตนไมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ  
ณ สวนสาธารณบานโนนสมบูรณ ตําบลหวยสามพาด 
อําเภอประจักษศิลปาคม 

๑.๔ การปลูกตนไมในวันรักตนไมแหงชาติประจําป 
๑.๕ โครงการ ๕ ส เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกใหมี

ความเปนระเบียบเรียบรอยและรักความสะอาดในองคกร 
อยูในระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

 1.5.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคความรู
ในเรื่องส่ิงแวดลอมตามหลักสูตรรายวิชาเลือกบูรณาการให
เขากับสภาพแวดลอมบริบทแตละชุมชน ไดแก วิชาพลังงาน
และส่ิงแวดลอมวิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอม 
ในชุมชน การจัดการส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมทองถิ่น 
ประชากรกับส่ิงแวดลอม และการละเมิดสิทธิดานธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  

 1.5.2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
          - จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภูมิปญญาดาน
เกษตรผสมผสาน ในเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพ การปลูก
พืชผสมผสาน ไดนํ า เอาความรูที่ ได รับมาใช ในชีวิต 
ประจําวัน คือการทําน้ําปุยหมักชีวภาพเพื่อลดสารเคม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

จากปุยที่ซื้อตามทองตลาด/รณรงคสงเสริมสนับสนุน 
ใหทําปุยชีวภาพใชเองในครัวเรือน  ฯลฯ  

         - การรวมกลุมกิจกรรมตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงกลุมสนใจและศูนยฝกอาชีพชุมชน  
เชน กลุมจักสาน/กลุมปลูกเห็ด/กลุมทอส่ือกก/กลุมทํา
แหนมหมูสมุนไพร/การทําบัญชีในครัวเรือน กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมปุยหมัก ฯลฯ เพื่อขับเคล่ือน
การเกษตรแบบยั่งยืน อนุรักษปาไม อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ การใชชีวิตแบบพอเพียง หลักปลูกเพื่อกินเหลือ
ไวขาย    
 1.5.3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

         - การเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
         - หมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
 
 

กศน.อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน,มัธยมศึกษาตอน
ปลายและประกาศนียบัตรอาชีพ (ปวช) โดยสอดแทรกใน
การเรียนการสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

๒. จัดการศึกษาตอเนื่องโดยใชชุมชนเปนฐานในการจัด
กิจกรรมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๓. การจัดกิจกรรมการปลูกตนไมและดูแลในวันตนไม
แหงชาติ 

๔. งานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมใหความรูใน
หองสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษและอําเภอยิ้มเคล่ือนที่ 

๕.ประชาสัมพันธในเนื้อหาในกลุมเปาหมายที่เขารวม
กิจกรรม 

 
กศน.อําเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

ป 2555 – 2556 จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 3 D  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ณ วัดปาโพธิ์
ทุงรวงทอง ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ป 2557 จัดโครงการอบรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ณ อุทยานแหงชาติภูจงนายอย จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
กศน.อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ  
ดําเนินการดังนี้  

๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
๑ .๑ จัดทํ า โครงการปลูกป า คืนธรรมชาติ ให

ส่ิงแวดลอม ณ วัดปาเทพนิมิต บานผักขะ  ตําบลล้ินฟา 
อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ  และวัดปาสีไคล
วิมุตติวราราม บานล้ินฟา ตําบลล้ินฟา อําเภอยางชุมนอย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.๒ โครงการพัฒนาสภาพส่ิงแวดลอม ๕ ส ณ สวน 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

สาธารณะอําเภอยางชุมนอย 
๒. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให 
องคความรูในเรื่องส่ิงแวดลอม ตามหลักสูตรรายวิชาเลือก 
ไดแก วิชาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 

๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการเกษตรอินทรีย การปลูก
พืชแบบผสมผสาน การเล้ียงไกไข การปลูกพืชสมุนไพร 

 
กศน.อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
ดําเนินการดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
๑.๑ รวมโครงการปลูกปาถวายพระพรเทิดพระเกียรติ

ในวันสําคัญกับ อบต.ศรีโนนงาม เพื่อเปนการคืนปาให
ส่ิงแวดลอม ณ บริเวณที่ดินสาธารณะ  ฝายตาเหมาตําบลศรี
โนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ ประมาณ ๓ 
ไร และรวมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติกับ อบต.ศรีแกว บริเวณ
ที่ดินโรงเรียน ศรีแกวพิทยา ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.๒ โครงการปรับภูมิทัศนเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอศรีรัตนะ 

๑.๓ โครงการปรับภูมิทัศนเฉลิมพระเกียรติ ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

กิจกรรม ๕ ส  ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีรัตนะ 

๑.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหองคความรูในเรื่องส่ิงแวดลอม
ตามหลักสูตรรายวิชาเลือก ไดแก วิชาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดกระบวนการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเรื่องการเกษตรอินทรีย  การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน การเล้ียงไกไข การปลูกพืชสมุนไพร การเล้ียงกบ
เชิงธรรมชาติ 

 
กศน.อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม
การปลูกตนไมในวันรักตนไมแหงชาติประจําป เพื่อสราง
จิตสํานึกใหผูเรียนรักหวงแหนตนไม อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติในทองถิ่น เพราะถือวาปาเปนแหลงอาหารตาม
ธรรรมชาติที่ทุกคนในชุมชน สามารถเขาไปหามาเปนอาหาร
ไดทุกครัวเรือน 

๒. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอาสา 
ยุวกาชาด เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ 
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- 
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ผ๖-๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เห็นประโยชนสวนรวมกวาประโยชนสวนตัว รูจักเสียสละ 
ชวยเหลือผูอื่นที่ดอยกวาตนเอง 

๓. จัดกิจกรรมการ เรียนรูเศษฐกิจพอเพียงตามรอย 
พระยุ คลบาท  เป น ก า ร ศึ กษาที่ บู รณาก า รคว าม รู 
ประสบการณ และทักษะจากการเรียนรูในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  โดยมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายและ 
ใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน 
เพื่อสรางจิตสํานึกรักชุมชนใน ดูแลส่ิงแวดลอมในชุมชน  
และสามารถนําหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม เชน การประกอบอาชีพ 
ที่สุจริตลดการใชสารเคมี การทําบัญชีรายรับ-รายจาย  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เพื่อลดคาใชจายและเพิ่ม
รายไดใหครอบครัว สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ
ชุมชนอยางยั่งยืนได 

๔. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 
ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ สรางทักษะพื้นฐานกระบวนการคิดเปน  
มีจินตนาการสราง องคความรูในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสมและมีความสุข  

๕. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเปนการจัด
การศึกษาที่เนนใหผูเรียน ฝกอาชีพเพื่อใหเกิดทักษะพื้นฐาน 
ในการคิดสรางสรรค ตอยอดอาชีพตามที่ผูเรียนสนใจ และ
สามารถพัฒนาเปนอาชีพที่ยั่งยืน มีใจรักในอาชีพที่ตนทําอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

จากนั้นพัฒนาอาชีพสูชองทางการพัฒนาอาชีพใหมี 
ความมั่นคง เกิดรายไดเล้ียงชีพ มีความรูสามารถนํามาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม  

 
กศน.อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียน โดยดําเนินกิจกรรม  
ดังนี้  

- โครงการคายอบรมอาสายุวกาชาดมุงสูคานิยม
หลัก 12 ประการดําเนินการระหวางวันที่ 16 -19 ก.พ. 
2559  

- โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ระหวาง
เดือน มกราคม  - มีนาคม 2559  

- โครงการคายอบรมลูกเสือ กศน. (จะดําเนินการใน
ระหวางวันที่ 7- 9 มีนาคม 2559)   

- โครงการอาสายุวกาชาดกับการดูแลผู สูงอายุ  
(จะดําเนินการ เดือนเมษายน 2559 ) 

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการธรรมะพาใจใสสะอาด 
- โครงการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
- โครงการปลูกปาชุมชน 
- โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด 
- โครงการสงเสริมสุขภาพ 
- โครงการปองกันไขเลือดออก กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
- โครงการกีฬาตอตานยาเสพติด  

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
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ผ๖-๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

- โครงการไถกลบตอซังขาว 
3. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยดําเนินกิจกรรม  

ดังนี้ 
- โครงการปณิธานความดี ปมหามงคล 
- โครงการอนุรักษธรรมชาต ิ

อยูในระหวางดําเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสอนระดับประถม 

ศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยม ศึกษาตอนปลาย  เพื่อให
องคความรูในเรื่องส่ิงแวดลอมตามหลักสูตรรายวิชาเลือก 
วิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมวิทยาศาสตร 

2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดกระบวนการ
เรียนรู  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
ภูมิปญญาทองถิ่น เกษตรผสมผสาน การทําถานอัดแทง 
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การทําน้ําหมักชีวภาพ การ
ปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม เห็ดฟาง 
ขยายพันธุพืช การปลูกผักไฮโดรลิค การทําธูปสมุนไพรไลยุง 

 
กศน.อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  
ดําเนินการแลว ดังนี้  

๑. กิจกรรมปลูกตนไมรวมกับเครือขายเนื่อง ในวันพอ
แหงชาติ ณ ตําบลทุงสวาง ตําบลศรีสําราญ และวัดวารีศิลา
ราม จํานวน ๓ เครือขาย  ซึ่งเปนเครือขายทองถิ่น ๒ แหง
และวัด ๑ แหง 

๒. บูรณาการจัดการเรียนการสอนในวิชาทักษะการ
เรียนรู ในเรื่องแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๓. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให 
องคความรูในเรื่องส่ิงแวดลอม  

๔. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดกระบวนการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 

 องคกรพัฒนาเอกชน 
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1. การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน 
โดย มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการ
จัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชนใหแกบริษัทตางๆเพื่อ
สนับสนุนผลิตภัณฑฉลากลดคารบอนและผลิตภัณฑฉลาก
เขียว ซึ่งถือเปนการแสดงความตระหนักในการเลือกใช
ผลิตภัณฑที่สะอาดและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมต่ํา 

2. โครงการ TBCSD Green Meetings โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรณรงคใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนําแนว
ทางการจัดประชุมสีเขียว ในองคกร (Green Meetings) ไป
ประยุกตใช เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. จัดทําวารสาร Green Society by TBCSD เพื่อใช 
ในการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร 
แลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติ
ดานส่ิงแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับ
กลุมองคกรสมาชิกและองคกรภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

4. อุทยานฯสีเขียวดวยพระบารมี : อุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร เพื่อใหองคกรภาคธุรกิจ รวมทํากิจกรรม
ปลูกตนไม เพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยลดภาวะโลกรอน 
รวมถึงการนําเยาวชนผูดอยโอกาสเขาศึกษาเรียนรูระบบ
นิเวศปาไมประเภทตางๆ 

 องคการปกครองสวนทองถิ่น 
กรุงเทพมหานคร  
โดยสํานักส่ิงแวดลอม ดําเนินการโครงการศูนยเรียนรูการ
จัดการขยะแบบครบวงจรมีเปาหมายเพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชน ไดมีพื้นที่เรียนรูการจัดการขยะอยางครบวงจรที่
นาสนใจดวยการจําลองพื้นทีร่ะบบการจัดการขยะ ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ การแปลงขยะเปนทรัพยากร พรอม
จัดทําระบบจัดการขยะในพื้นที่จริง เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนไดปฏิบัติจริง รวมถึงการสรางส่ือหรือกลไกในการ
รับรูใหแกเยาวชนและประชาชน ในรูปแบบประเภทการตูน
แอนิเมชัน และหนังสือการตูน โดยเริ่มตนจากศูนยการเรียนรูฯ 
จํานวน 6 แหง ดังนี้  

1. กลุมเขตกรุงธนใต ไดแก โรงเรียนราชมนตรี 
(ปล้ืม-เชื่อมนุกูล) เขตบางขุนเทียน   

2. กลุมเขตกรุงธนเหนือ ไดแก โรงเรียนคลองบาง
พรหม เขตทวีวัฒนา   

3. กลุมเขตกรุงเทพใต ไดแก โรงเรียนศรีเอี่ยม
อนุสรณ เขตบางนา   

 4. กลุมเขตกรุงเทพกลาง ไดแก โรงเรียนพระราม 9 
กาญจนาภิเษก เขตหวยขวาง 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

5. กลุมเขตกรุงเทพเหนือ ไดแก โรงเรียนคลอง
ทรงกระเทียม เขตลาดพราว  
 6. กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก ไดแก โรงเรียนมัธยมสุวิทย
เสรีอนุสรณ เขตประเวศ 
 
เทศบาลนครหาดใหญ  
- ดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู  (กิจกรรม
โรงเรียนคารบอนต่ํา) สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่อง
ตนไม ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเขารวม จํานวน 180 คน ผล
ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมระดับดีมาก 
 
สํานักงานเทศบาลนครระยอง 
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งมีการสรางและพัฒนาศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษาของเทศบาลฯเพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติอีกดวย 
 
สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 
- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดไดดําเนินการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรูลดคารบอนต่ํา โดยจัด
กิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวใน
แปลงรอบรั้วโรงเรียน ทราบประโยชนของพืชผักสวนครวักับ
การลดคารบอนต่ํา และเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- ตองมีการบรรจุไวในแผนการเรียน 
- สรางชุมชนเขมแข็งเพื่อเปนแกนนําในการ
ถายทอดองคความรู 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 



  

ผ๖-๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครเชียงราย 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นําองคความรู 
ดานการจัดการส่ิงแวดลอมมาประยุกตเขากับการเรียนรู 
ในโรงเรียนในรูปของหลักสูตรทั้งดานวิทยาศาสตรและ 
ดานสังคมศึกษา 

 
เทศบาลนครอุดรธาน ี
- การสงเสริมการเรยีนรูดานส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนและ
ศึกษาเรียนรู ณ สถานทีจ่ริง 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
ระยะปานกลาง 
6.1.4  กําหนดใหมีสาระ
การเรียนรูแกนกลางดาน
ส่ิงแวดลอมในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนหลักสูตรของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก
ระดับการศึกษา ตั้ งแต
ระดับประถมศึกษาจนถึง
ร ะดั บอุ ดม ศึ กษา  เพื่ อ
ปลูกฝงเยาวชนให 
มีจิตสํานึกทีด่ี และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ศธ  ทส 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ. 1  
รวมเปนเครือขายตานโลกรอน 
 
ทสจ.พษิณุโลก 
-จัดการอบรมอยางตอเนื่อง มีครูใหความสนใจเพิ่มมากขึ้น 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 
- จัดการฝกอบรมการจัดการขยะในโรงเรียน ใหกับครู
อาจารยในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 

 
ทสจ.หนองบัวลําภู 
  1. โครงการประกวยส่ิงประดิษฐจากวัสดเุหลือใช 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 



  

ผ๖-๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

  2. โครงการลูกเสืออนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ
  3. โครงการผาปาขยะ 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ 
จัดการอบรมส่ิงแวดลอมศึกษา ใหกับครูอาจารยที่สนใจ 
เขารวมโครงการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

๖.๑.๕ สรางเครือขาย
พันธมิตรความรวมมือกับ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่องใน
การปลูกฝงจิตสํานึก และ
กระตุนการมีสวนรวมใน
การอนรุักษทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส อพช. ภาคเอกชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.5 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในพื้นที่
รวมกับองคการสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร โดยจัด
อบรมเครือขายเยาวชนเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําทาจีน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนวัดอางทอง  
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร เรื่อง การสาธิตและฝก
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและระบบนิเวศอยาง
งาย มีการบรรยายองคความรูใหแกเยาวชน รวมทั้งการ
จัดทําโครงงานดานการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อ
นําไปใชปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
 
สสภ.๑๐ 
1. ดําเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 หรือ 82  
โดยในป ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙  ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ 
จํานวน ๘๐ แหง 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๖-๖๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๒. โครงการติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ประเภทโครงการเหมืองแร ป  2557 ติดตาม 
๑๓ โครงการ และพิจารณารายงาน 7 โครงการ 
 
สสภ.13  
- ดําเนินการสนับสนุนส่ือเผยแพรประชาสัมพันธดาน
ส่ิงแวดลอมใหกับภาคเอกชน จํานวน 16ครั้ง 
 
สสภ.1๔ 
- ดําเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80/82 โดยในป 
๒๕๕๘ ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ จํานวน 40  แหง   
-. โครงการติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ประเภทโครงการเหมืองแร ป  2556 ติดตาม
20 โครงการ  
 
สสภ.16 
    - ร วมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่ น  สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคอุตสาหกรรม ดําเนินกิจกรรม
โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการ  
เพื่อแกไขปญหามลพิษดานส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ 
ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง 
    - รวมตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารบางประเภทและบางขนาด สถานีบริการน้ํามัน

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๗๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เชื้อเพลิง ทาเทียบเรือประมง และระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ชุมชน เพื่อแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม โดยไมสงผล
กระทบตอชุมชนที่อยู โดยรอบ และเพื่อสรางความรู  
ความเขาใจกับชุมชนในพื้นที่ 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
- ดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
- ดําเนินกิจกรรมของโครงการอยางตอเนื่อง 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 

1. ดําเนินการติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ ตาม
มาตรา ๘๐ แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2. จัดกิจกรรมรวมกับหางสรรพสินคา ฟรายเดย 
รวบรวมอะลูมิเนียมสําหรับนําไปบริจาคทําขาเทียม 
 
ทสจ.ชัยนาท 

1. ดําเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แหง พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2. จัดอบรมและศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหกับคณะกรรมการเครือขาย 
ทสม.จังหวัดชัยนาท 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๗๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.มุกดาหาร  
ดําเนินการดังนี้ 
    ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามมาตรา ๘๐ แหง พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ไปยังสถาน
ประกอบการและแหลงกําเนิดมลพิษ 
 
ทสจ.สุโขทัย  
ดําเนินการดังนี้ 

1. มีการดําเนินการตามมาตรา ๘๐ แหง พ.ร.บ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตรวจติดตามการ
ดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินกิจกรรม CSR ของภาคเอกชน 
 
ทสจ.สระแกว 

1. ใหขอเสนอแนะในประเด็นดานส่ิงแวดลอมกับ
เจาของแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 80  

2. เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการกอสรางของ
ภาคเอกชนเพื่อใหความเห็นประเด็นดานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี 
- รวมเปนคณะทํางานไตรภาคีรวมกับภาคเอกชนและ
ประชาชนในการแกไขปญหามลพิษดานส่ิงแวดลอมรวมกัน 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๗๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

จํานวน ๓ คณะในพื้นที่ ๓ อําเภอ 
 
ทสจ.ยโสธร 
- ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอม แกนักเรียนและ
เยาวชนและชุมชน 
 
ทสจ.สตูล  

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการผลิตการบริหารและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (ผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยว)  

๒. จัดกิจกรรมควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดใหกับ

ผูประกอบการรานอาหาร 

ทสจ.ตรัง 
1. โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
๒. ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอม แกนักเรียน
และเยาวชน และชุมชน 
๓. ดําเนินการตามมาตรา ๘๐ แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 กระทรวงมหาดไทย 
เมืองพทัยา 
- ดําเนินการในสวนของโครงการฟนฟูธรรมชาติ เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยแผนการดําเนิน
การศึกษาสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทาง
ธรรมชาติปาชายเลนและศึกษาขั้นตอนการจัดทําเสนทาง

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๗๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

และจัดทําภูมิทัศน  เพื่อจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
ในพื้นที่ปาชายเลน เพื่อใหเปนแหลงส่ิงแวดลอมศึกษาของ
ชุมชนตอไป และเปนศูนยการเรียนรูพัทยาคารบอนต่ํา 
ดานยุทธศาสตรเมืองแหงตนไม 

 ภาคเอกชน 
บริษทั บางจากปโตรเลียมจํากดั (มหาชน) 

1. CSR-DIW network (กรมโรงงานอุตสาหกรรม – 
บางจากฯ) 

2. Thailand Go Green (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน – บางจากฯ) 

3. Supplier Code of Conduct (SCOC) (คูคา – 
บางจากฯ) 
  4. Green Office (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม – 
บางจากฯ) 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปน-ปอง ปาชายเลน โดยความ
รวมมือระหวางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) เครือขาย
ภาคประชาสังคม และซีพีเอฟ เพื่อรวมอนุรักษและฟนฟูปา
ชายเลน ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ยุทธศาสตรปาชายเลนของประเทศใน 5 แหงของจังหวัด
ชุมพร ระยอง สมุทรสาคร สงขลา และพังงา ซึ่งมีแผน
ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 5 ป ระหวางป 2557-

 
 

-  นโยบายภาครัฐยังไมชัดเจน และมีการเปล่ียนแปลงอยู
บอยครั้ง 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpfworldwide.com/th/contact


  

ผ๖-๗๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

2561 ดังนี้  
1) ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน จํานวน

กวา 2,245 ไร โดย ป 2559 ดําเนินการไปแลวกวา 
รอยละ 70  

2) ติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว โดย ป 2557 เปนการเก็บขอมูลพื้นฐาน 
ใน 3 พื้นที่ ไดแก ระยอง สมุทรสาคร และ ชุมพร พบวา 

พ้ืนท่ี 
สัตวหนา

ดิน 
แพลงตอน

พืช 
แพลงตอน

สัตว 
สัตวนํ้า สัตวปา 

ชุมพร ดีกวา
เกณฑ 

ต่ํากวา
เกณฑ 

ดีกวาเกณฑ ดีกวา
เกณฑ 

เทา
เกณฑ 

สมุทร
สาคร 

ต่ํากวา
เกณฑ 

ต่ํากวา
เกณฑ 

ดีกวาเกณฑ ดีกวา
เกณฑ 

ดีกวา
เกณฑ 

ระยอง ต่ํากวา
เกณฑ 

ต่ํากวา
เกณฑ 

ดีกวาเกณฑ ดีกวา
เกณฑ 

ดีกวา
เกณฑ 

สงขลา ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

พังงา ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

ยังไมเก็บ
ขอมูล 

อางอิงขอมูล : 
สัตวหนาดิน : บริเวณอาวพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
แพลงตอนพืช /สัตว : คลองสิเกา จ.ตรัง 
สัตวน้ํา : บริเวณอาวพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
สัตวปา : อาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี 
3) คํานวณปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ตนไมกักเก็บ

และการใหบริการระบบนิเวศของตนไม โดย ป 2559 ได
ดําเนินการวัดไปแลว 1 แหง คือพื้นที่ จ.ชุมพร ซึ่งคิดเปน CO2 
ที่กับเก็บได 32 tCO2e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๗๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

4) พัฒนาศูนยการเรียนปาชายเลนชุมชนเพื่อเปนแหลง
เรียนรูและทองเที่ยวเชิงอนุรักษจํานวน 5 แหง โดย ป 2559 
ไดเปดศูนยการเรียนรูปาชายเลน ปากน้ําประแสร จ.ระยอง 

5) สร าง เครื อข ายความเข มแข็ ง โดยการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการชุมชนปาชายเลนในพื้นที่ 5 แหง โดย ป 2559 
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุกพื้นที่ดําเนินการแลว  

2. โครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยา 
เดินธง โดยความรวมมือกับกรมปาไม องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) เครือขายภาคประชาสังคม 
และซีพีเอฟ ซึ่งมีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 5 ป 
ระหวางป 2559 ถึง 2564 ดังนี้  

1) ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําลุมน้ําปาสัก
พื้นที่ เขาพระยาเดินธง จํานวน 4,421 ไร โดย ป 2559 
ดําเนินการไปแลว 50 ไร  

2) ติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชและสัตวที่เพิ่มสูงขึ้น  

3) คํานวณปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ตนไมกักเก็บ
และการใหบริการระบบนิเวศของตนไม 
     พัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตนแบบดานการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติปาไมของประเทศ (ดังภาพที่ 6-1) 
 
บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 
- มีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและ
กระตุนการสวนรวมในอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

ภาพที่ 6-1 โครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมน้ําปาสกั เขาพระยาเดนิธง ที่มา:ซีพีเอฟ, 2560 



  

ผ๖-๗๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมรวมกับภาครัฐ ประชาชน และโรงเรียน อยาง
ตอเนื่อง โดยในชวงที่ผานมามีกิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการโต
โยตาปลูกปาชายเลน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการอนุรักษปา
ชายเลนปากแมน้ําผืนสุดทายของภาคกลางใหมีความอุดม
สมบูรณมีสภาพเหมาะแกการอยูอาศัยใหแกสัตวในระบบ 
นิเวศชายเลน 2. โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรามี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความรตระหนักและองคความรูใน
เรื่อง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกรอน 
3. ศูนยการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพเเละความ
ยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”มีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมงาน
ทางดานส่ิงแวดลอม ศึกษามุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดตระหนักถึงคุณคาและ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนรูปธรรม 
 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
- เอสซีจี มีความมุงมั่นที่จะสรางสรรคคุณคาใหแกสังคม 
อยางตอเนื่อง ผานการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
อยางสมบูรณ และพรอมจะถายทอดองคความรู ประสบการณ 
และความสําเร็จ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมใหแกทุกภาค
สวน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอสซีจี ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
องคกรธุรกิจ และสถาบันตางๆ รวมทั้งสถาบันทางสังคมและ
ชุมชนในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจ เพื่อขับเคล่ือนสังคมให
เจริญกาวหนาอยางแข็งแกรงและยั่งยืน ดังเห็นไดจากการ
สงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบโรงงาน  
ทําใหชุมชนเกิดรายไดหมุนเวียนกวา 15 ลานบาทตอป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๗๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

โดยสนับสนุนการรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชน 13 แหง
ในพื้นที่ระยอง รวมทั้งการแบงปนความรูใหแกชุมชนโดยรอบ
และเพื่อนโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสรางชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย เชน สถานีรักษน้ํา  
เขายายดา จังหวัดระยอง ศูนยการเรียนรูวิถีประมงชุมชน 
เนิ นฆ อ จั งหวั ดระยอง การช วยเหลือเพื่ อนโรงงาน
อุตสาหกรรมใหดําเนินการตามหลักการโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการรวมมือกับภาคธุรกิจ
เอกชนอื่นๆ เพื่ อผลิตสินค าและบริการที่ เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม เชน 
      เอสซีจี เคมิคอลส ไดมีการสนับสนุน Design Catalyst 
โดยมุงพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมที่ชวยยกระดับการใชงาน
ของลูกคา เชน ผลิตภัณฑถังสําหรับทิ้งเข็มทางการแพทย ซึ่ง
เปนความรวมมือของเอสซีจี เคมิคอลสกับบริษัท N Health ใน
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ (Bangkok Dusit 
Medical Services Hospital, BDMS) โดยโครงการนี้เริ่มตน
ขึ้นในป 2558 ผานการหาไอเดีย พัฒนาตนแบบ และทดสอบ
กับผูใชงานจริงจนสําเร็จเปนผลิตภัณฑในป 2559 ผลิตสง
ใหกับบริษัท N Health โดยตรงตามสัญญาซื้อขายระยะเวลา 
5 ป มูลคารวม 48 ลานบาท ชวยลดการนําเขาจาก
ตางประเทศ ลดความเสียหายจากอุบัติเหตุขณะถอดหัวเข็ม 
ลดการใชถังจากความจุที่เพิ่มขึ้น และยังสามารถสงออกไป
จําหนายตางประเทศดวย 
       เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง ไดรวมงานกับบริษัท
ดอยคํา-ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ในการปรับปรุงอาคารขนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๗๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

4 ชั้น ในพื้นที่ 1,895 ตร.ม. บริเวณเชิงสะพานเฉลิมหลา 
ถนนราชเทวี เพื่อใชเปนสํานักงานใหญและรานขายสินคาที่มี
ลักษณะเปน Happy work place จึงพิจารณาใชมาตรฐาน 
LEED เขามาชวยภายใตคําปรึกษาของทีมงาน SCG Green 
Building Solution โดยมีการปรับปรุงตั้งแตเรื่องของกรอบ
อาคารเนนการปองกันความรอนบริเวณผนังอาคารดวยที่บัง
แดดฉนวนกันความรอนที่หลังคา ใชผนังอิฐมวลเบาทั้ง
ภายนอกและภายในอาคาร สวนระบบอํานวยความสะดวก
ตางๆ เนนการประหยัดนํ้าดวยสุขภัณฑและกอกประหยัดน้ํา 
ระบบไฟฟาแสงสวางที่มีเซ็นเซอรอัตโนมัติในการเปดปดไฟ มี
ระบบการไหลเวียนอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบประหยัด
พลังงาน เพื่อสรางความรูสึกสบาย และดีตอสุขอนามัยของ
ผูใชงานในอาคาร พรอมทั้งจัดใหมีพื้นที่สีเขียวในอาคารดวย 
เมื่อกอสรางเสร็จเรียบรอย ทีมงานเอสซีจีไดประเมินผลงาน
ดานตางๆแลวสงรายงานไปยัง United State Green 
Building Council (USGBC) ผลปรากฎวา อาคารสํานักงาน
ของบริษัทดอยคํา ไดรับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ 
Gold ในป 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.6 สนับสนุนใหมีการ
สํารวจการปรับเป ล่ียน
พฤติกรรมที่ เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมของทุกภาค
สวน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ทส (สส.) ทก ศธ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมไดดําเนินการจางที่ปรึกษา
ในการศึกษาขอมูลพฤติกรรมในการเลือกกิน เลือกใชสินคา
และผลิตภัณฑ การบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคน
ไทย เพื่อกําหนดแนวทาง รูปแบบ การส่ือสารเพื่อเสริมสราง
คานิยมการรับรูใหเกิดกระแสการผลิตและการบริโภคที่เปน

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๗๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

มิตรกับส่ิงแวดลอมตามหลักวิชาการดานการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ และขอเสนอแนะตางๆ 

๖.๑.๗ สนับสนุนกิจกรรม
ในภาคการศึกษาเพื่อสราง
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู แ ล ะ
ปลูกฝงจิตสํานึกสําหรับ
นักเรียนและนักศึกษา เชน 
จั ด ทํ า คู มื อ ก า ร เ รี ย น 
ก า ร ส อ น เ รื่ อ ง ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศสําหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้น และบรรจุ
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิ อากาศ ในห ลัก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ศธ  ทส 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.5  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอมและ 
การปรับตัวตอเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแกนักเรียน 
และนิสิตระดับอุดมศึกษา 

2 .จั ดทํ าห ลัก สูต ร โคร งการอบรม เยาวชนรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลุมน้ําทาจีนตอนลาง 
(จ.สมุทรสาคร) โดยเนนเรื่องใหความรูความเขาใจแก
เยาวชนเรื่องสภาวะโลกรอนและเปนการขบัเคล่ือนเครือขาย
พลังเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในระดับพื้นที่ 

3. ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอมแกนักเรียน
และเยาวชน ดังนี้ 
ปงบประมาณ 2555 ใหการสนับสนุนดานวิทยากร ดังนี้ 

1) วิทยากรบรรยายเครือขายเยาวชนเฝาระวังคุณภาพ
แหลงน้ํา จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 
12, 18 และ 26 ธันวาคม2555 

2) วิทยากรบรรยายเครือขายเยาวชนเฝาระวังคุณภาพ
แหลงน้ําจังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 
8 18 และ 23 มกราคม2556   
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ผ๖-๘๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

3) วิทยากรบรรยาย เรื่อง สถานการณปญหามลพิษทาง
น้ํานโยบายและแนวทางในการแกไข เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2556 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ปงบประมาณ 2556 ใหการสนับสนุนดานวิทยากร 
บรรยาย “การปลูกจิตสํานึกเยาวชน อนุรักษคลองประดู”  
องคการบริหารสวนตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
ปงบประมาณ 2557 ใหการสนับสนุนดานวิทยากร ดังนี้ 

1) วิทยากรใหความรูทางดานวิชาการแกนักเรียน ใน
กิจกรรมสรางจิตสํานึก เครือขายเยาวชนในการเฝาระวัง
คุณภาพแหลงน้ําภายใตโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ป ง บป ร ะม าณ  พ . ศ . 2557  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม จํานวน 6 โรงเรียนไดแกโรงเรียนทายหาด 
ตําบลทายหาด อําเภอเมือง วันที่ 20พฤษภาคม 2557 
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ตําบลทาคา อําเภออัมพวา 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวาวันที่27 พฤษภาคม 2557 
โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที วันที่ 28 
พฤษภาคม 2557 

โรงเรียนวัดแกวเจรญิอํานวยวิทย ตําบลวัดประดู อําเภอ
อัมพวาวันที่ 3 มิถุนายน 2557 

โรงเรียนเมธีชุณหวัณวิทยาลัย ตําบลบางนกแขวก
อําเภอบางคนทีวันที่ 11 มิถุนายน 2557 

2) วิทยากรรวมเสวนา โครงการรณรงคอนุรักษและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๘๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําในพื้นที่คลองดําเนินสะดวกโดยการมี
สวนรวมของชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร ที่ 15 สิงหาคม 2557  
ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนวัดอุบลวรรณาราม ตําบล 
ศรีสุราษฏร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

3) วิทยากรรวมเสวนาโครงการรณรงคอนุรักษและฟนฟู
คุณภาพแหลงน้ําในพื้นที่คลองดําเนินสะดวกโดยการมีสวน
รวมของชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพุธ ที่  20 สิงหาคม 
2557 ณ อาคารอเนกประสงควัดปาพรหมสราภิรัต ตําบล
ยางงาม อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
ปงบประมาณ 2558 ใหการสนับสนุนดานวิทยากร ดังนี้ 

1.วิทยากรโครงการฝกอบรม ทสม. ในการเฝาระวังและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม
“หลักสูตรมาตรฐาน สําหรับ ทสม.” ครั้งที่ 4 ในวันทื่ 19  
มีนาคม 2558 

2.วิทยากรบรรยาย “การอนุรักษคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(น้ํ า  )” โครงการวันสืบสานการอนุรักษแมน้ํ า เพชร  
อาสาสมัครดูแลและอนุรักษแมน้ํ า เพชรบุรี  วันที่  25 
มิถุนายน 2558 ณ  เทศบาลตําบลบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 

3.วิทยากรบรรยาย “ถังดักไขมัน ประโยชนอยางไร” 
และ “การใชและการดูแลถังดักไขมัน”วัดธรรมประสิทธิ์   
หมูที่ 5 ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๘๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

4. วิทยากร แนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่เส่ือมโทรม องคการบริหารสวนตําบลดอน
กระเบื้อง อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี ในวันที่  7 
สิงหาคม 2558 
ปงบประมาณ 2559 ใหการสนับสนุนดานวิทยากร ดังนี้ 

1. วิทยากรใหความรูการอบรมกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเรื่องการจัดการขยะและการใชถังดักไขมัน ของ
โครงการเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (ณ อบต.โพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558) (ณ อบต.บางคนที อําเภอ 
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558) 
(อบต.บานปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2558) 
 
สสภ.12  
ดําเนินการ ดังนี้ 

จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” 
ภายใตโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช ป 255๙ ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง) เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59 โดย สสภ.12 รวมกับ กรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ทส.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหเยาวชน และประชาชนไดทราบถึงแนวทางการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ดวยการนําวัสดุเหลือใช หรือขยะมูล
ฝอย มาประยุกต ดัดแปลงเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมได

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๖-๘๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

อยางลงตัว มีคุณคา โดยใชหลัก ๓Rs(Reduce Reuse 
Recycle) ทําให เยาวชน และประชาชน เกิดจิตสํานึก และ
ความตระหนักรวมกัน ในแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม ดวย
การ ลด ละ เลิก และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูล
ฝอย เพื่อปองกันการเกิดปญหาขยะลนเมือง การใช
ทรัพยากรอยางมีคุณคา และประหยัด ซึ่งจะนําไปสูการมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของประเทศชาติ อยางยั่งยืน ตอไป  
 
ทสจ.ปราจีนบุรี  
ดําเนินการ ดังนี้ 

รวมเปนวิทยากรใหกับโรงเรียนในการจัดฐานการเรียนรู 
ดานอนุรักษทรัพยากรปาไม หวงโซอาหารดานการคัดแยกขยะ 
และลดโลกรอน 
 
ทสจ.ตราด  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
2. อบรมเยาวชนภายใตโครงการสรางความรวมมือ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่ เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เกี่ยวกับปญหา
โลกรอน การจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษพลังงาน และ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งแตป 2557 

3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณและจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 
จํานวน 4  แหง   
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๘๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.หนองคาย  
ดําเนินการ ดังนี้ 

เปนวิทยากร ใหความรู เ รื่ อ งทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาตามที่ไดรับการขอความ
อนุเคราะห 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.สนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอม แกนักเรียนและ
เยาวชน 

2. ดําเนินการภายใตโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช, โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ, โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย ทสม. 
 
ทสจ.อุตรดิตถ  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑.ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอม แกนักเรียน
และเยาวชน 

๒. สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อลดผลกระทบการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 
ทสจ.สุโขทยั  
ดําเนินการ ดังนี ้

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๖-๘๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

1. สนับสนุนโปสเตอร  เอกสาร หนังสือ คูมือ ดาน
ส่ิงแวดลอม ใหกับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 

2. ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอม แก
นักเรียนและเยาวชน 

เปนวิทยากรใหความรูแกบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย  

 
ทสจ.ชัยนาท  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ จาก
วัสดุเหลือใช 

2. ดําเนินโครงการ “คนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” กิจการ
รมการจัดการขยะมูลฝอย ภายใตโครงการสรางความรวมมือใน
ระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดย
ดําเนินการกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลในชุมชน โรงเรียน ใน
พื้นที่ 8 อําเภอ 8 ชุมชน โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ เขารวม
กิจกรรมดวย 

 
ทสจ.หนองบัวลําภู  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
2.โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
3. โครงการฝกอบรลูกเสืออนุรักษจังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน 2 รุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๘๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ. สระแกว  
ดําเนินการ ดังนี้ 

สนับสนุนการเขารวมเปนวิทยากรในประเด็นดานการ
จั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล อม ให กั บ
สถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดสระแกว 

 
ทสจ.ชุมพร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช 

2. ดําเนินการพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลักวิชาการ ภายใตโครงการสรางความ
รวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับ
พื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดย
อบรมใหความรูเยาวชนในพื้นที่ตนแบบ เพื่อดําเนินกิจกรรม
คัดแยกขยะในโรงเรียน จํานวน 4 แหง 

3. อบรมเยาวชนลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือน 
และการจัดการน้ําเสียครัวเรือน จํานวน 4 โรงเรียน คน 
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อสังคมคารบอนต่ํา ตามแผนพัฒนา
จังหวัดชุมพร 

4. เปนวิทยากรใหความรูดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามที่มีการขอความอนุเคราะห 
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- 
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ผ๖-๘๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.สตูล  
ดําเนินการ ดังนี้ 

จัดทําฐานการเรียนรูการทําแกสชีวภาพจากขยะอินทรีย 
ในโรงเรียน  (น้ําเสียและเศษอาหารจากโรงครัว) จัดทําฐานการ
เรียนรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล ฐานการเรียนรูปุยหมักชีวภาพ 
ฐานการเรียนรูการจัดการขยะอินทรีย โดยการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ 

 
ทสจ.ปตตานี  
มีดําเนินการ ดังนี้ 

1. เปนวิทยากรสรางความรูความเขาใจการคัดแยก
ขยะมูลฝอย เพื่อชวยลดปจจัยที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน 
โดยบูรณาการรวมกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียน จังหวัดปตตานี จํานวน 19 แหง ในพื้นที่อําเภอ
สายบุรี โคกโพธิ์ มายอ ทุงยางแดง กะพอ และปะนาเระ 
ระหวางวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2559 

2. เปนวิทยากรใหความรูในสถานศึกษาตามที่ขอ
ความอนุเคราะห 

 
ทสจ.ตรัง 

ใหการสนับสนุนวิทยากรดานส่ิงแวดลอม แกนักเรียน 
เยาวชน และ ประชาชน ในพื้นที่ 
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- 
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- 
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ผ๖-๘๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

แผนงานที่ ๖.๒ การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ระยะเรงดวน 
๖.๒.๑ พัฒนาศักยภาพ 
ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น แ ล ะ 
บูรณาการการดําเนินงาน
ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด แ ล ะ
ทองถิ่น โดยสรางเครือขาย
เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางหนวยงาน
ในพื้นที่ และผลักดันการ
กํ า ห นด โ ค ร ง ก า ร และ
แผนงานการอนุรักษและ
แก ไขปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ภายใตแผนยุทธศาสตร
จังหวัด กลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาท อ ง ถิ่ น ใ ห
ชัดเจน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ท ส  (ส ส . / ค พ . / ส ผ . /
สป.ทส.) มท (อปท.) อพช. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.1  
ดําเนินการ ดังนี้ 

ดําเนินการผลักดันโครงการและแผนงานการอนุรักษ
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผาน
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ระดับจังหวัด 
 
สสภ.3  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทํ าระบบ webmaponline โดยดํ าเนินการ
ประสานขอมูลในการนําเขาผานทาง ศทส. เพื่อเปนกลไกการ
จัดการส่ิงแวดลอมเชิงพื้นที่ภายใต www.reo3.go.th 

2. การจัดทํารายงานผลคุณภาพน้ํา ภายใตจังหวดและ
ดําเนินการแจงไปยัง ทสจ. ในพื้นที่ 

3. จัดทําระบบรายงานคุณภาพอากาศผานระบบ
แสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคล่ือนที่ 

4. ระบบแจงเรื่องรองเรียน 
 
สสภ.4  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ผลักดันโครงการและแผนงานเพื่อแกไขปญหา

 
 
 
 
- ขอมูลมีการปรับเปล่ียนและใชเวลาในการวิ เคราะห
คอนขางนาน จึงมีการปรับเปล่ียนผานเว็บไซดคอนขาง 
ชาทําใหไมทันตอสถานการณ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๘๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผานแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ในระดับจังหวัด 

๒ . สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับ
จังหวัดแก อปท. 

3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
คัดแยกขยะที่ตนทาง 

4. สงเสริม อปท. ตามโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
5. สํารวจขอมูลขยะมูลฝอย 

6. สงเสริมการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอมของวัด 
7. พัฒนาศักยภาพเครือขายอนุรักษและเฝาระวัง 

คุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

สสภ.5  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผลักดันโครงการและแผนงานเพื่อแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผานแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ในระดับจังหวัด 

2 .  ประสานการดํ า เนินงานแก ไขจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอม,เรื่องรองเรียนทางดานส่ิงแวดลอม รวมกับ 
ทสจ.และอปท. ในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

 
สสภ.6  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.  จัดประชุมติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๙๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง 
เพื่อติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ และ
แนวทางการดําเนินการโครงการฯ 

2. จัดโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
3. ประเมินผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่

ตนแบบ พบวา เทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  
ผานเกณฑการประเมิน ๔ ประเด็น เทศบาลตําบลโพสะ 
จังหวัดอางทอง ผานเกณฑการประเมิน ๕ ประเด็น 
เทศบาลตําบลมหาพราหมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผานเกณฑการประเมิน ๔ ประเด็น เทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ผานเกณฑการประเมิน ๔ ประเด็น 
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผานเกณฑการ
ประเมิน ๕ ประเด็น เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ ผานเกณฑการประเมิน ๔ ประเด็น 

4. โครงการสํารวจขอมูลขยะมูลฝอย 
1) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นป ๒๕๕๙ ประมาณ ๗,๔๐๐ 

ตัน/วัน พบวาจังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นมากที่สุด ประมาณ ๒,๓๖๒ตันตอวัน รองลงมาคือ
จังหวัดนนทบุรีประมาณ ๑,๖๘๐ ตันตอวัน จังหวัดปทุมธานี
ประมาณ ๑,๖๗๖ ตันตอวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณ ๑,๑๕๓ ตันตอวัน จังหวัดอางทองประมาณ ๒๘๕ 
ตันตอวัน และจังหวัดสิงหบุรีประมาณ ๒๔๔ 

2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ยังคงเปดดําเนินการ
กําจัดขยะมูลฝอยใหม ในพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งหมด ๓๘ แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๙๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ไดแก จังหวัดสิงหบุรี  ๖ แหง จังหวัดอางทอง ๑ แหง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐ แหง จังหวัดปทุมธานี  
๙ แหง (รวมสถานที่กําจัดของ ทม.คูคต และทม.ปทุมธานี 
ไมสามารถดําเนินการได) จังหวัดนนทบุรี ๑ แหง และ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แหง 

5. โครงการสงเสริมการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอม
ของวัด 

1) สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ ๖ คัดเลือกจังหวัด
นนทบุรี เปนพื้นที่นํารองในการดําเนินโครงการฯ ป ๒๕๕๙
ประกาศรับสมัครและมีวัดที่มีคุณสมบัติผานเกณฑเขารวม
โครงการ ทั้งหมด ๑๕ วัด 

2) สรุปผลการประเมินวัดที่เขารวมโครงการ มีวัดที่
ผานเกณฑอยูในระดับทอง ดีเยี่ยม๒ วัด วัดที่ผานเกณฑอยู
ในระดับเงิน ดีมาก ๕ วัด วัดผานเกณฑอยูในระดับทองแดง 
ดี ๒ วัด และวัดที่ไมผานเกณฑการประเมิน๖ วัด ทั้งนี้ ระดับ
การผานเกณฑการประเมินจะตองผานการพิจารณาของกรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมกอน 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอนุรักษและเฝา
ระวัง คุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
สสภ.8  
ดําเนินการ ดังนี้ 

ประสานงานใหการสนับสุนน และรวมหารือแนวทางใน
การดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมกับ ทสจ. ใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



  

ผ๖-๙๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

สสภ.๑๐  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑ . ผลักดันโครงการและแผนงานเพื่อแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผานแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ในระดับจังหวัดใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙  จํานวน  ๒ โครงการ ไดแก 
โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเ สียชุมชน เทศบาล
ตําบลบรบือ จ.มหาสารคาม ไดรับงบอุดหนุนปงบประมาณ 
๒๕๖๐  และโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จ.หนองบัว ลําภู ไดรับ
งบอุดหนุนปงบประมาณ ๒๕๖๑  

๒ . สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชน ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดแก อปท. ไดแก 
พื้นที่ ๕ จังหวัดในลุมนํ้าชีตอนบน (กาฬสินธุ ขอนแกน  
ชัยภูมิ มหาสารคาม และหนองบัวลําภู) และ อปท. จํานวน 
๓๐ แหง (กาฬสินธุ ๔ แหง ขอนแกน ๑๖ แหง ชัยภูมิ ๑ 
แหง  มหาสารคาม  ๖ แหง และหนองบัวลําภู  ๓ แหง)  

๓. สนับสนุนการดําเนินงานขับเคล่ือน Road Map  
การจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดย 

1) เสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
คัดแยกขยะที่ตนทางในพื้นที่ ๕ จังหวัดลุมน้ําชีตอนบน  
จํานวน  ๔๙ แหง (กส. ๑๐ แหง ขก. ๑๐ แหง ชย. ๑๐ 
แหง  มค. ๑๐ แหง  และ นภ. ๙ แหง) 

๒) สงเสริม อปท. ตนแบบตามโครงการเมืองสวยใส 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๙๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ไรมลพิษ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดลุมน้ําชีตอนบน  เกิดตนแบบ ๑ 
เทศบาลตอ ๑ จังหวัด รวม ๕ เทศบาลใน ๕ จังหวัด ที่เปน
ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 

๓) จัดทําฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที ่
ลุมน้ําชีตอนบน โดยสํารวจขอมูลจาก อปท. ทั้งหมด จํานวน 
๗๓๐ แหง 

๔) สงเสริมกิจกรรม ๓Rs ทั้งในชุมชน โรงเรียน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เกิดพื้นที่ตนแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสม จํานวน ๒๕ แหง 
 
สสภ.12  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สนับสุนนการทําแผนปฏิบัติการคุณภาพส่ิงแวดลอม
ระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. 12 

2. โครงการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 – 2559 

 
สสภ. 13  
ดําเนินการ ดังนี้ 

สนับสนุนการจัดทํารายละเอียดการจัดทําโครงการและ
เอกสารเสนอของบประมาณการจัดการขยะในพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปดบอขยะเกา 
2. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๙๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย พื้นที่ใหม 
จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 จํานวน 6 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
สระแกว และฉะเชิงเทรา 

สนับสนุนการจัดทําแผนบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
แหลงทองเที่ยวพัทยา (เกาะลาน) จังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ด 
จังหวัดระยอง เกาะชาง จังหวัดตราด 
 
สสภ.1๔  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ป 
2559  และป ๒๕๖๐  

2. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ป 2560  

3. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ป 
2561 

 
สสภ.16  
ดําเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ผ๖-๙๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

1. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ป 
2559 และป ๒๕๖๐  

2. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ป 2560  

3. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการเพื่อ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2561 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีเครือขาย ทสม.ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. มีแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดพิษณุโลก 

 
ทสจ.กําแพงเพชร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สรางเครือขาย ทสม. ครอบคลุมทุกพื้นที่และจัดการ
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ทสม. ทุกระดับ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 

3. เขารวมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๖-๙๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.อุตรดิถต  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สรางเครือขาย ทสม. ครอบคลุมทุกพื้นที่และจัด 
การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ทสม. ทุกระดับ 

2 ดําเนินการผลักดันโครงการและแผนงานการอนุรักษ 
สงเสริม และแกไขปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับ
จังหวัด แผนยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 
ทสจ.ปราจีนบุรี  
ดําเนินการ ดังนี้ 

จัดประชุม อบรม แลกเปล่ียนขอมูลเชิงพื้นที่ ความรู และ
ประสบการณ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนงานของ 
ทสม.ระดับอําเภอ จํานวน ๔ ครั้ง 

 
ทสจ.สระแกว  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน “อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน” รุนที่  2 
จั งหวัดสระแกว  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2559  
ในระหวางวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสระแกว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. จังหวัดสระแกว  
การพัฒนาศักยภาพ ทสม. ในการอบรมใหความรูหลักสูตร

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- ขาดความตอเนื่องของการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการ
สรางเครือขาย ทสม. เนื่องจากทางคณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.จังหวัด มีภารกิจอื่น มีหนาที่ ตําแหนงที่
หลากหลาย จึงหาเวลาในการเขารวมประชุมกําหนดแนว
ทางการดําเนินคอนขางยาก หลายทานมีตําแหนงทาง
ปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน อบต ประธานสภา 
เครือขายลุมน้ํา สภาวัฒนธรรม เปนตน ทําใหขาดการมี
สวนรวมจากคณะกรรมการ ทสม.ในทุกๆ ระดับ 

 
 
- 
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ผ๖-๙๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

มาตรฐาน ทสม. โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวย สมาชิก 
ทสม. ใหม จํานวน 9 อําเภอ จํานวน 72 คน 

2. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. จังหวัด
สระแกว จํานวน 4 ครั้ง เพื่อหารือแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาเครือขาย ทสม. ของจังหวัดสระแกว ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
จั งหวัดสระแกว  ครั้ งที่  6/2558 ในวัน ศุกรที่  27 
พฤศจิกายน 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของ
เครือขาย ทสม. การจัดทําแผนงานโครงการฯ ประจําป 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
จังหวัดสระแกว ครั้งที่ 1/2559 ในระหวางวันที่ 18 - 19 
กุมภาพันธ 2559 พรอมทั้งศึกษาดูงานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ณ โครงการสวนปาสิริ
เจริญธรรม อําเภอบางละมุง เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ํา
บางพระ อําเภอศรีราชา และพื้นที่ตนแบบ ทสม. อําเภอ 
บอทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมหารือในการกําหนด 
แนวทางการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. 
และการจัดกิจกรรมเฝาระวังฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ พรอมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เครือขาย ทสม. ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก)  

- ครั้งที่ 3 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
จังหวัดสระแกว ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
2559 ณ โครงการชลประทานอางเก็บน้ําคลองพระสะทึง 
อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว เพื่อชี้แจงแนวทางการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๙๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ดํ า เนินงานของอํ า เภอวั งสมบูรณ  ด านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่  

- ครั้งที่ 4 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
จังหวัดสระแกว ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2559 ณ ศูนยการเรียนรูบานโคกตาดวง ตําบลทัพไทย 
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว เพื่อประชุมหารือเตรียม
งานกิจกรรมการเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. จัดทําคําส่ังจังหวัดสระแกว ที่ 0590/2559 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด จังหวัด
สระแกว ลงวันที่  4 มีนาคม 2559 โดยมีผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และภาค
ประชาชน เปนคณะกรรมการ 

4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแกว 

 
ทสจ.มุกดาหาร  
ดําเนินการ ดงันี้ 

๑. ดําเนินการผลักดันโครงการและแผนงานการอนุรักษ 
สงเสริม และแกไขปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
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ผ๖-๙๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด 

๒. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือขาย ทสม. ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ในพื้นที่ โดยจัด
ฝกอบรมใหความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ตนแบบการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. 
รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณการ
ตางๆ ในการทํางานของเครือขายทสม. เพื่อนําไปสูแนว
ทางการแกไขปญหาตอไป 
 
ทสจ.รอยเอ็ด  
ดําเนินการ ดังนี้ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
รอยเอ็ด ดําเนินการประชุมชี้แจงแนวทางและองคความรูใน
การจัดทํ าแผนปฏิบัติ การ  เพื่ อการจัดการ คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
 
ทสจ.ชลบุรี  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเปนชองทางการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในดานการจัดการขยะและน้ํา
เสีย ใหแก อปท. 

2. สร าง เครือข ายการมีส วนร วมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (เครือขาย ทสม.) 
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ผ๖-๑๐๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.หนองคาย 
๑. ผลักดันโครงการและแผนงานเพื่อแกไขปญหาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในจังหวัดรวมกับ 
อปท.และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด
หนองคาย  

๒. จัดประชุมและติดตามและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 
๑๐ แหง ที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.หนองบัวลําภู  
ดําเนินการ ดังนี้  

1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก 
ขยะตนทาง 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวจังหวัด 

3. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด ป 2560 จํานวน 1 
โครงการ 
 
ทสจ.ยโสธร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ในการคัด
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ผ๖-๑๐๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

แยกขยะที่ตนทาง 
๒. ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ

เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด โดย
ในป ๒๕๕๙ มีการเสนอโครงการทั้งส้ิน ๒ โครงการ 

๓. กิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. 
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอม (LA21) ดําเนินการใน 4 ระยะ ตั้ งแตป 
2555-2558 
 
ทสจ.ศรีสะเกษ  
ดําเนินการดังนี้ 

สรางเครือขาย ทสม. ครอบคลุมทุกพื้นที่และจัดการ
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ทสม. ทุกระดับ 
 
ทสจ.ตราด  
ดําเนินการดังนี้ 

1. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับ
จังหวัดแก อปท.  

2. พัฒนาศักยภาพเครือขายอนุรักษและเฝาระวัง 
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

3. กิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. 
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอม (LA21) 
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ผ๖-๑๐๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

4. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ทสม.” 
และเครือขาย ทสม. มีการขับเคล่ือนงานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่ 

 
ทสจ.สุโขทัย  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีเครือขาย ทสม.จ.สุโขทัยที่มีการขับเคล่ือนดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่ 

2. สรางกลุมเครือขาย รวมทั้งเขารวมกลุมเครือขาย
ภาค อปท. ในจังหวัด เพื่อเพิ่มชองทางในการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร การติดตาม รายงานผลการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
อาทิเชน กลุมสาธารณสุขส่ิงแวดลอม อปท. กลุมจังหวัด
สะอาด จังหวัดสุโขทัย  

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกําหนดกลุมเปาหมาย เปน 
อปท. ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเพิ่มชองทางการประสาน
และบูรณาการการดําเนินงานในระดับจังหวัดและทองถิ่น รวมถึง
ชองทางการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่  
 
ทสจ.ชัยนาท  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑ . ผลักดันโครงการและแผนงานเพื่อแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผานแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ในระดับจังหวัด 

๒ . สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
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ผ๖-๑๐๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับ
จังหวัดแก อปท. 

3. ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. จังหวัด
ชัยนาท 

4. สนับสนุนการดําเนินงานของ อปท. ตามโครงการเมือง
สวยใส ไรมลพิษ 
 
ทสจ.ชุมพร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผลักดันโครงการและแผนงานดานการอนุรักษ 
สงเสริม และแกไขปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเปนชองทางการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ในดานการจัดการขยะและน้ําเสีย ใหแก 
อปท. 
 
ทสจ.สงขลา  
ดําเนินการ ดังนี้ 

จั งหวัดมอบหมายให เปนหน วยงานหลักในการ
ดําเนินการสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานและ 
การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานในจังหวัดในการ
สงเสริมและแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
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ผ๖-๑๐๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมจังหวัดสงขลา พรอมขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
สงขลา และกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
 
ทสจ.ปตตานี  
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

1. ดําเนินการประชาสัมพันธและผลักดันให อปปท.
เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดานการอนุรักษ
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ผานแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ระดับจังหวัด 

2. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ในการ 
คัดแยกขยะที่ตนทาง 

3. สงเสริม อปท. ตามโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 
4. สํารวจขอมูลขยะมูลฝอย 
 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. การดําเนินงานโครงการเมืองส่ิงแวดลอมยั่งยืน รวมกับ 
อปท. 
   - กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ดําเนินการโครงการ
เมืองส่ิงแวดลอมยั่งยืน รวมกับ อปท. เพื่อเสริมสรางการมี
สวนรวมในกิจกรรมลดมลพิษและสรางคุณภาพส่ิงแวดลอม
ที่ดี ปรับวิถีการดําเนินชีวิต ประจําวัน และมีการบริโภค
แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาศักยภาพเครือขาย 
อปท. แกนนําชุมชน และภาคีรวมดําเนินงานที่จะเขามามี
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ผ๖-๑๐๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นนาอยูดวยตนเอง 
เพื่อกาวสูเมืองส่ิงแวดลอมยั่งยืนโดยในป ๒๕๕๙ มีการ
ดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
     ๑. สงเสริมทองถิ่นสูสังคมสีเขียว (LA 21) 
 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชนในทุกขั้นตอน เปนพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาเมือง ทองถิ่น ชุมชนใหนาอยู และส่ิงแวดลอม
เมืองยั่งยืน (Green City) แลกเปล่ียนองคความรู สรางเสริม
ประสบการณ ตอยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดลอม 
 ๑) เวทีเสริมสรางการมีสวนรวมแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 ๒) เวทีเครือขาย LA 21 สูสังคมสีเขียว เปนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดนวัตกรรมของอปท. ใน
เครือขาย LA 21 ระดับประเทศ มีผูเขารวมเวที ๑,๓๐๐ 
คน เพื่อใหนําแนวทางและประสบการณที่ไดไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน/ทองถิ่นตนเองพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน และเผยแพรผลการ
ดําเนินโครงการสูสาธารณชน 
     ๒. การพัฒนาเทศบาลตนแบบสูสังคมสีเขียว 
 สงเสริมเทศบาลใหไดรับความรู ความเขาใจการใช
เกณฑชี้วัดเทศบาลนาอยูยั่งยืน การมีสวนรวม การพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดลอม การแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณและนําไปประยุกตใชในการพัฒนายกระดับ
การจัดการส่ิงแวดลอมทองถิ่นสูเมืองตนแบบการจัดการ



  

ผ๖-๑๐๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมเมืองยั่งยืน และสรุปขอมูลเพื่อการจัดทําส่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธแหลงเรียนรูเมืองตนแบบส่ิงแวดลอม
เมืองยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลสูสาธารณะ  
 ๑)ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
เมืองตนแบบส่ิงแวดลอมเมืองยั่งยืนภายใตกิจกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตนแบบสูสังคมสีเขียว กลุมเปาหมายเขารวม
ประกอบดวย หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานส่ิงแวดลอม และหนวยงานราชการ 
     ๓. ประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป ๒๕๕๙ 
 พัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับเทศบาลในการ
ประเมินผลการดํา เ นินงาน เพื่ อใช เปนขอมูลในการ
ปรับเปล่ียนนโยบาย แนวทาง มาตรการการดําเนินงานของ
เทศบาลและการพัฒนาเทศบาลไปสูการเปนเทศบาลนาอยู
อยางยั่งยืน และสงเสริมใหเทศบาลนําแนวคิด/เกณฑ
เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนไปปฏิบัติใช 
 การประกวดเมืองส่ิงแวดลอมยั่งยืน ประจําป 
๒๕๕๙ มีเทศบาลเขารวมทั้งส้ิน ๑๖๑ แหง มีเทศบาลที่ผาน
เกณฑประกวดเมืองส่ิงแวดลอมยั่งยืนประจําป ๒๕๕๙ ดาน
เอกสาร ทั้งส้ิน ๓๒ แหง  เปนเทศบาลขนาดใหญ ๑๐ แหง
เทศบาลขนาดกลาง ๑๖ แหงและเทศบาลขนาดเล็ก ๖ แหง 
     ๔. เมืองตนแบบส่ิงแวดลอมยั่งยืนอาเซียน 
 เสริมสรางกลไกในการนําไปสู "การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน" ในระดับภูมิภาคอาเซียน และผลักดันใหแตละ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนไดนําไปขับเคล่ือนลงสูระดับ
ทองถิ่นโดยการใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมือง



  

ผ๖-๑๐๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

และการติดตามประเมินผลเพื่อยกระดับการพัฒนาทองถิ่นสู
ความยั่งยืนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน 
 ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูเมืองตนแบบส่ิงแวดลอมยั่งยืนอาเซียน 
ผู เขารวมประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทียกยองเชิดชูเกียรติ
และเผยแพรนวัตกรรมเมืองตนแบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ยั่งยืนอาเซี่ยน 
 ๓) แหลงเรียนรูดานการจัดการส่ิงแวดลอมทองถิ่น
พัฒนาสูเมืองตนแบบส่ิงแวดลอมยั่งยืนอาเซียนในพื้นที่
เทศบาลที่ดําเนินงานโครงการ ๘ แหง 
 ๔) ทีมวิทยากรทองถิ่น กระบวนงาน ขั้นตอนใน
การถายทอดความรูดานการจัดการส่ิงแวดลอมทองถิ่นสู
เมืองตนแบบส่ิงแวดลอมยั่งยืนอาเซียน 
 ๕) การเขารวมการประชุมและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน 

 กระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลนครระยอง  
ดําเนินการ ดังนี้ 
รวมจัดทําแผนการจัดการส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด 
 
เทศบาลนครเชียงราย  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- เทศบาลนครเชียงราย ดําเนินการบูรณาการการจัดการ

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๑๐๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ดานส่ิงแวดลอมผานโครงการเครือขายเมืองในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asia Cities for 
Climate Change  Change Resilience Network – ACCCRN) 
โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคสวน ในจังหวัด ซึ่งกอใหเกิด
การทํางานแบบบูรณาการอยางเปนรูปธรรม 
 
เมืองพัทยา 

ประสานความรวมมือกับทางสํานักงานบริหารทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 2 (ชลบุรี) ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การดูแลทรัพยากรทางทะเล โดยมีเมืองพัทยาเปนหนวยงาน
เสริมในการดูแลส่ิงแวดลอมทางทะเลทั้งในน้ําและชายฝง 
โดยมีการปลูกหญาทะเลเทียมเพื่อเปนการสรางที่อยูและที่
หลบภัยใหสัตวทะเลขนาดเล็ก และไดดําเนินโครงการบาน
ปลา และทําปะการังเทียมจากทอระบายน้ําเกาที่ไมใชแลว
กอนจะนําไปไวใตทะเลอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา 
ควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ําทะเลเปนระยะ  

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องคกรพัฒนาเอกชน 
มูลนิธิอันดามัน  
ดําเนินการ ดังนี้ 

เกิดแผนงานภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากกลุมจังหวัด โดยชมรม
ชาวประมงพื้นบาน จังหวัดตรัง ดําเนินกิจกรรมผานสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดตรัง (ทสจ.) 

 
 
 
1. การส่ือสาร เรื่องเอกสาร ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในระดับจงัหวดัมีปญหา สงผลใหงบประมาณทีค่วรจะไดรับ
ลาชา (จัดกจิกรรมเสร็จแลว แตยังไมไดรับงบประมาณ)  

2. ขั้นตอน มีความยุงยาก สงผลใหชุมชนทีด่ําเนนิกิจกรรม
อนุรักษรูสึกทอแทในการทํางาน 

 
 
 
- ควรมีกรอบการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เปน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาความลาชา
ในการเบิกจายงบประมาณ 



  

ผ๖-๑๐๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๖ . ๒ . ๒  ส นั บ ส นุ น ใ ห
ท อ งถิ่ นจั ดทํ า ร ายงาน
สถานการณทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
เ พื่ อ เ ป น ข อ มู ล
ประกอบการวางแผน
พัฒนาทองถิ่นใหมี ดุลย
ภาพระหวางเศรษฐกิจ 
สั งคมและ ส่ิ งแวดลอม 
ตามหลักการการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
หนวยงานรับผดิชอบ : 
มท (อปท.) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร  
- สํานักส่ิงแวดลอม จัดทํารายงานสถานการณ คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมเนื้อหาดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการพื้นที่  สีเขียว การ
จัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางเสียง การจัดการ
มลพิษทางน้ํา การจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และกากไขมัน 
 
เมืองพัทยา  

- จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  
ขึ้ น  ภาย ใต ก ารส นับสนุนด าน เทคนิ ควิ ช าการจาก 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดและขจัดมลพิษ 
ของเมืองพัทยาใหมีคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดีตอไป 
 
เทศบาลนครนครปฐม 

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทางดานการ
จัดการดานส่ิงแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลฐานในการพัฒนา/
ปรับปรุงการดําเนินการตอไป เชน 

1. ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล 
2. ขอมูลการรายงานสรุปการทํางานของระบบบําบัด 

น้ําเสีย เทศบาลนครนครปฐม 
3. ขอมูลการรายงานสรุปการทํางานของระบบบําบัด 

นํ้าเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครนครปฐม 
 
เทศบาลนครนนทบุรี 

1. โครงการจางที่ปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ปะจําป 2559 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

2. โครงการจางที่ปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจําป 2559 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

 
เทศบาลนครเชียงราย 

อยูระหวางจัดทําแผนสนับสนุนใหทองถิ่นจัดทํารายงาน
สถานการณทรัพยากร ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม
ของทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหมี  ดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอม ตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
เทศบาลนครอุดรธานี 

มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
แตละป 

 
 

 
- จํานวนขอมูลยังไมครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- ไมไดมีการแยกรายงานเฉพาะสถานการณทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

- กําหนดใหมีการรวบรวมขอมูลดานสถานการณ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหมี
ความชัดเจน  

ระยะปานกลาง 
๖.๒.๓  สนับสนุนบทบาท
ของภาค เอกชนในการ
แสดงความรับผิดชอบตอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
1. อยูระหวางการจัดทํา (ราง) ประกาศกําหนด คาการระบาย

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๑๑๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

สั ง คมและ ส่ิ งแวดล อม 
ที่สอดคลอง ตอเน่ือง และ
สามารถตอยอดในการ
จัดการจากภาคราชการ 
เ ช น  ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ที่
ประหยัดการใชทรัพยากร
และลดการปลอยมลพิษ
และของ เ สี ย  และการ
สนับสนุนโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
รวมกับชุมชน เปนตน 
หนวยงานรับผดิชอบ :  
ส.อ.ท.  ภาคเอกชน ทส 
(คพ./สส./สพภ.) 

กาซ CO/HC จากรถยนตใชงานที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง 
2. อยูระหวางดําเนินโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐ
กับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายและซาก
ผลิตภัณฑ เครื่องใช ไฟฟาและอิ เ ล็กทรอนิกส ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
3. รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
4. รางแผนการเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคี
อนุสัญญามินามาตะ  วาดวยปรอท เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน 
2558 
5. อยูระหวางปรับปรุงกฎกระทรวงตาม มาตรา 80 แหง 
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  
6. อยูระหวางจัดทํา (ราง) มาตรฐานน้ําทิ้งจากการเล้ียงสุกร
ที่ผานการบําบัดแลว เพื่อนํากลับมาใชประโยชนในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรสําหรับพืชที่ไมใชอาหาร (Non Food 
Crop) 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๑. ดําเนินการตามแผนที่นําทาง (Road Map) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผานความเห็นชอบจาก
คณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
ในกิจกรรมการสรางวินัยของคนในชาติ มุงสูการจัดการขยะ 
ที่ยั่งยืน และดําเนินการตามแผนตางๆ ที่ เกี่ยวของ เชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

๒. ดําเนินการสงเสริมการผลิต การบริการและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในกลุมของสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก และขยายผลในกลุมสถานบริการประเภทโรงแรม 
โดยสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่เปนมิตร
กับ ส่ิงแวดลอม การจัดการทรัพยากรพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม รองรับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดของเสียและจัดการ
มลพิษ ณ แหลงกําเนิดโดยมุงเนนใหผูประกอบการมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสถานบริการโรงแรมมีการ
พัฒนาการบริการสํานักงานมีกิจกรรมการบริโภคที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมสงเสริมผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชโดย
การลดการปลอยก าซ เรื อนกระจกยกระด ับสถ าน
ประกอบการใหเปนแหลงเรียนรูสรางแรงจูงใจผูบริโภค
ในการใชบัตรสะสมคะแนน(Green Card)สรางมูลคา
และช อ งท า งส ินค า และกา รบร ิก า รที ่เ ป น ม ิต รก ับ
สิ่งแวดลอม เพิ่มโอกาสและเปนทางเลือกใหประชาชนได
เขาถึงสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
 ๓. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมไดรวมมือกับภาคี
เครือขายภาคธุรกิจเอกชน 16 หนวยงาน ไดแก  
  (1) บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  
  (2) บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด  
  (3) บริษัท ฟูดแลนด ซุปเปอรมารเก็ต จํากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

  (4) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  
  (5) บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด  
        (เทสโก โลตัส)  
  (6) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
  (7) บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  
  (8) บริษัท เซ็นทรัล จํากัด (เซ็นทรัลและเซน)  
  (9) บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด  
  (10) บริษัท ซี อาร ซี สปอรต จํากัด  
         (ซูเปอรสปอรต)  
  (11) บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด (ท็อปส)  
  (12) บริษัท เซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป จํากัด  
  (13) บริษัท บีทูเอส จํากัด  
  (14) บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด  
  (15) บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด
(มหาชน)  
  (16) บริษัท เสรี พรีเมียร จํากัด (ตลาดเสรี มาร
เก็ต เดอะไนน พระรามเกา)  
  ไดดํ า เนินโครงการรวมพลังสรางวินัยลดใช
ถุงพลาสติก ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผานมา เพื่อลดการใช
ถุงพลาสติก และนอกจากทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุก
เดือนแลวแตละบริษัทยังดําเนินการตอเนื่องทุกวัน โดยมี
การประชาสัมพันธพรอมออกแคมเปญรณรงคเพื่อจูงใจให
ลูกคาลดการใชถุงพลาสติก เชน การเพิ่มคะแนนสะสมพื่
อแลกของกํานัลและการมอบคูปองสวนลดใหกับลูกคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เปนตน ปรากฏวาทําใหสามารถลดการใชถุงพลาสติก 
ไดรวมกันกวา ๑๖๖ ลานใบ (ขอมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 
255๙) 
 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) 

1 การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถนําเสนอรูปแบบกิจกรรมและวิธีการ แนวคิดในการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงความหลากหลายทางชีวภาพใน  
“คุงบางกะเจา” ทั้งในพื้นที่กิจกรรมทางการเกษตร และ
พื้นที่อนุรักษในแปลงราชพัสดุ โดยการนําเสนอบูรณาการ
แผนงานในภาคปกครอง ไดแก  อําเภอพระประแดง  
และหนวยงานในพื้นที่ ไดแก ศูนยการจัดการพื้นที่สีเขียว  
นครเขื่ อนขันธ  โดยเกิดกระบวนการมีส วนรวมจาก
ภาคเอกชน อาทิ IEKA ปตท. เบทราโก เปนตน นอกจากนี้
ยั งมีการบูรณาการกับหนวยงานในระดับกรม ไดแก  
กรมทรัพยากรน้ํา ในการฟนฟูและปรับปรุงแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ  

2 การฟนฟู เกษตรเชิ งอนุรักษสามารถยกระดับ
มาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน GAP และยกระดับราคา
สินคาผานกลไกของการเปนสินคาส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
หรือ GI ตลอดจนการแกไขปญหาน้ําเพื่อการเกษตรที่สงผล
ตอตนทุนสวนเพิ่มของเกษตรกร 

3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนและนิเวศ
เกษตรสามารถถอดบทเรียน และรวบรวมองคความรูใน

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

กิจกรรมทางการเกษตร เพื่อใชเปนขอมูลในการส่ือสารทํา
ความเขาใจในความสําคัญของกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อ
กระตุนความตระหนักกับกลุมเปาหมายทั้งในพื้นที่ และนอก
พื้นที่ โดยการสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร 
6 แหลง ครอบคลุม 6 ตําบลในพื้นที่  มีการสนับสนุน
เอกสารเผยแพรองคความรู และการอํานวยความสะดวกใน
การทองเที่ยว และการเรียนรู 
4 การฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสรางความเขมแข็ง
ผานกระบวนการจัดทําแผน และเครือขาย ทสม.โดยความ
รวมมือของ ทสจ.สมุทรปราการ และสํานักงานส่ิงแวดลอม
ภาค ตลอดจนการขยายผลการใชเทคโนโลยีธรรมชาติใน
พื้นที่นํารองวัดคันลัน ไปยังแนวคิดระดับการปกครอง
ทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาคเอกชน 
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

1. ดําเนินการตามระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ISO14001 อยางตอเนื่อง 

2. ดําเนินโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟา รวมรักษา
ส่ิงแวดลอม พรอมพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน” อยางตอเนื่อง 

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
 ผลการดําเนินงานดานการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิต
ที่ประหยัดการใชทรัพยากรและลดการปลอยมลพิษและของ
เสีย พิจารณาคําตอบในขอ 1.1.6 ขณะที่ โครงการและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน พิจารณาคําตอบในขอ 6.1.5   
 
บริษัท บางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน)  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ไดรับรางวัล Green Industry level 5 
2.เปนกรรมการโครงการ Green Office 
3. รวมกับชุมชนดําเนินโครงการเสนทางหิ่งหอย วิถีแหง

การอนุรักษ ป 3 
4. รวมกับวัดปาสุคะโตในโครงการปลูกปาภูหลง 

5. สงเสริมคูคาในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนและสอดคลอง
กับวิถีการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทํา 
“จรรยาบรรณคูคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน” 
 
บริษัท โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากัด 

1. กําหนดเปาหมายเพื่อควบคุมปริมาณการใช
ทรัพยากร และการลดการปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอม ดังนี้  

-ควบคุมการปลอยปริมาณ CO2 จากโรงงาน  
-ควบคุมการใชทรัพยากรธรรม เพื่อลดปริมาณของเสีย

ที่เกิดขึ้น  
-ควบคุมการใชทรัพยากรน้ําภายในโรงงาน  
-ควบคุมปริมาณการปลอย VOC ที่กระบวนการพนสี

รถยนต ทั้งนี้ แตละ KPI จะมีการตั้งเปาหมายรายป และมี
การวัดผลเปนตัวเลขเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามผล
การดําเนินการอยางตอเนื่อง  
    2. ดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา (Stop Global 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ผ๖-๑๑๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

Warming) อยางตอเนื่อง โดยเปนกิจกรรมที่ สงเสริมให
ชุมชนและโรง เรียนมีความตระหนักตอปญหาด าน
ส่ิงแวดลอม และยังเปนการสรางจิตส านึก และกระตุนให
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนและเยาวชนในการ
รวมกันด าเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และรวมรักษาสภาพภูมิอากาศ ปจจุบันมีเทศบาลเขารวม 
194 แหง ชุมชน 100 แหง และโรงเรียน 248 แหง ซึ่ง
สามารถลดการปลอย กาซเรือนกระจกไดกวา 14,672 
ตันคารบอนไดออกไซด 
 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. เอสซีจีมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรมทั้งดานสินคา บริการ
กระบวนการทํางาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงการสรางความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนใหแกชุมชนที่เขาไปดําเนินงาน และการพัฒนาคูธุรกิจให
มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อตอยอดไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
อาทิ 

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานของกระบวนการ
ผลิต ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากการนําวัสดุเหลือใช
ทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติ จากการนําขยะมูลฝอยจากชุมชนใช
เปนเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 
แกไขปญหาสังคม และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 

3. สงเสริมการใชพลังงานอยางคุมคา โดยการพัฒนาการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๑๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ใชพลังงานทางเลือก และการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน เชน 
โครงการลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิต โดยการนํา
ความรอนกลับคืน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของกับดักไอน้ํา โครงการผลิตกาซชีวมวลการผลิตเยื่อ ใช
ทดแทนน้ํามันเตาในเตาปูนขาว ในป 2559 เอสซีจีประกาศ
นโยบายใหทุกบริษัทในเอสซีจีเปล่ียนหลอดไฟสองสวางเปน
หลอดไฟ LED ภายในป 2561 ซึ่งคาดวาจะตองเปล่ียน
หลอดไฟทั้งหมด 300,000 ดวง และจะชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกได 7,200 ตันตอป 
4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย
และลดการใชน้ํา โดยการนําน้ําทิ้งจากเครื่องจักรกลับมา
หมุนเวียนใชใหม ตลอดจนการนําน้ําที่ผานการบําบัดแลว
กลับมาใชซ้ํา เชน น้ําหลอเย็น น้ําทิ้งจากเครื่องทําเยื่อแผน 
เปนตน นอกจากนี้ เอสซีจีไดใหความสําคัญเรื่องการดูแล
ชุมชนรอบโรงงานและผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อการอยูรวมกัน
อยางยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาสังคมผานโครงการตางๆ 
เชน โครงการ Green Mart ที่เปดชองทางใหชุมชนไดมีพื้นที่
นําเสนอสินคาชุมชน โครงการคายเยาวชนรุนใหมใสใจ
ส่ิงแวดลอม ที่มีการทําอยางตอเนื่องเปนปที่ 9 เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4 สนับสนุนการสราง
เ ค รื อ ข า ย นั ก วิ ช า ก า ร
เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูและตอยอดงานวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า  ร ว ม ถึ ง
สนับสนุนใหเกิดเครือขาย

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

จังหวัดสมุทรสาครไดดําเนินการจัดประชุมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะใหกับผูบริหารโรงเรียนเพื่อสรางวินัยและ
จิตสํานึกดานการจัดการขยะในสถานศึกษาใหกับโรงเรียนใน
สังกัดและคัดเลือกโรงเรียนนํารองดานการจัดการขยะ 

 
- 
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ผ๖-๑๑๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ของนักวิชาการและภาค
สวนอื่นๆ เพื่อใหมีการนํา
ผลงานวิจัยและวิชาการไป
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น  ทั้ ง ใ น เ ชิ ง
นโยบายและในทางปฏิบัติ  
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ศธ สถาบันการศึกษา 
อพช. 

จํานวน 50 โรงเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
ความสําเร็จของการจัดการขยะและขยายผลไปยังทุก
โรงเรียน 103 โรงเรียน (ป 2559 จํานวน 103 โรง 
เนื่องจากไดยุบเลิกโรงเรียนจํานวน 1 โรง) 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ความรวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ The 
University Network for Wetland Ecology and 
Conservation Trainings in the Mekong Region 

-จัดโครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรูระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา 
เยาวชนไทย - ญี่ปุน รวมกับ Ramsar Center Japan 
จํานวน 1 ครั้งเมื่อเดือนมกราคม 2557 

- จัดการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตรนเวศวิทยาและ 
การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ที่มหาวิทยาลัยยางกุง สหภาพเมียนมาร 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 

-จัดการประชุม International Workshop on Conservation 
and Wise Use of Wetlands along the Coast of the Bay of 
Bengal ระหวางนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับนักวิจัย 
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียใตเมื่อ เดือน
มิถุนายน 2559 

2. โครงการวิจัยการวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการ
ถายทอดความรูดานการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุกรรม จากพืชท องถิ่น พื้นที ศ ึกษาจ ังหว ัด
อำนาจเจร ิญ และจังหวัดกาญจนบ ุรี 

-เ กิ ด ก า ร ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย นั ก วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว า ง 

 
 
 
 
 
 

- ขาดแหลงทุนสน ับสน ุน  
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ผ๖-๑๒๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรีและอํานาจเจริญ มีการจัดประชุม
วิชาการและรวมลงพื้นที่ศึกษา ปาชุมชนในพื้นที่ 2 จังหวัด
ดังกลาว 

3. โครงการวิจ ัยผลกระทบทํางานเวศวิทยาของ 
ก ิจกรรมมนุษย ต อการกระจายและนิเวศวิทยา ของวัวแดง 
(Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) และชางปา (Elephas 
maximus) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ 

-ผลงานวิจัยกอใหเกิดการพัฒนําขอเสนอเชิง นโยบาย
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมของมนุษยที่ตอง หลีกเล่ียงการกอให
เกิดผลกระทบตอการกระจายของวัวแดง กระทิง และชางปาใน
เขตรักษาพันธุ สัตวปาลักพระ 

4. โครงการฟนฟูแหลงอาหารและการพัฒนา รูปแบบการ
ปลูกพืชลอยน้ํา เพื่อเตรียมความ พรอมรับมืออุทกภัย 

-ผลงานบริการวิชาการทําใหเกิดการสรางเครือขาย 
ระหวางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลกับผูแทน ชุมชน 
ที่ประสบอุทกภัย บริเวณชมชนศาลาดิน กับ คลองจินดา 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

5. ความรวมมือทางวิชาการระดับชาติ การบูรณาการ 
ความรวมมือในโครงการ“สามพรานโมเดล” เพื่อการพัฒนา 
หวงโซ อุปทานสินคาเกษตรอนทรีย จังหวัดนครปฐม และพื้นที่
ใกลเคียง จํานวน 40 หนวยงานความรวมมือ 

-มีการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับ การ
พัฒนาเกษตรอินทรียรวมกันระหวางนักวิจัย มหาวิทยาลัย
กับผูแทนภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ อําเภอสามพราน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 
6. บันทึกความรวมมือระหวาง BMW Manufacturing 

(Thailand) กับมหาว ิทยาลัยมห ิดล (คณะส่ิงแวดลอมและ 
ทรัพยากรศาสตร) 
-มีการพัฒนาขอเสนอโครงการบริการวิชาการจํานวน 1 
โครงการ ไดแก “Restoration of Biodiversity at BMW 
site Rayong Province, Thailand ” และสงนักศึกษา
ระดับปริญญาโทฝก  งานด าน ส่ิ งแวดลอม ณ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จํานวน 1 คน 
เมื่อเดือนพฤศจกิายน 2559 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผลการดําเนินการป 2556 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือ 
สนับสนุนการบริหารการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ สงขลา
อยางยั่งยืน (การประชุมวิชาการระดับชาติซึ่ งนําไปสู
เครือขาย ความรวมมือทางวิชาการและกลไกการ
แลกเปล่ียน เรียนรูระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในลุมน้ํา 
ทะเลสาบสงขลา) 
ผลการดําเนินการป 2557 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ บริหาร
งานวิจัยและการจัดการความรูจากการ วิจัยในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งนําไปสูเครือขาย 
ความรวมมือทางวิชาการและกลไกการแลกเปล่ียน เรียนรู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เปล่ียนแปลงโครงการและ กิจกรรมเนื่องจาก

นักวิจัยเดินทาง ไปศึกษาตอตางประเทศ  
2. การประชุมวิชาการระดับชาติมี มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่เปนเจาภาพหลายกิจกรรมจึงขึ้นกับนโยบายของ
ผูบริหาร 
 

 
1. การประชุมวิชาการมี มหาวิทยาลัยในพื้นที่เปน

เจาภาพ ขึ้นกับนโยบายของผูบริหาร บางครั้งไมไดมุง
แกปญหาหรือสรางกลไกเพื่อการพัฒนาลุมน้ํา ใหยั่งยืน  

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน ยังมีขอจํากัด 
นักวิจัยชุมชน สวนมากยังขาดความเขาใจและ หนวยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือสนับสนุน การบริหาร
การพัฒนาลุมน้ําฯ บน พื้นฐานของพลวัตระบบ
เปนประโยชนใน การอธิบายปญหาและปรับ
นโยบายและ แผนพัฒนาลุมน้ําฯ แตตองอาศัย
นักวิจัย ที่มีความรูในศาสตรและมีทักษะในการ
ดําเนินโครงการแบบมีสวนรวม 
 

1. ควรมีการตกลงและกําหนดรูปแบบ การ
ประชุมฯ โดยมุงใชวิชาการเพื่อ สรางการพัฒนา
ลุมน้ําใหยั่งยืน  

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนตองมี
การเตรียมหรือการพัฒนานักวิจัย และการทํา



  

ผ๖-๑๒๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
2. การสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน 

มี สวนรวมซึ่งนําไปสูการสรางเครือขายนักวิจัยชุมชนและ
การพัฒนาผูปฏิบัติงานในชุมชนใหมี ทักษะในการใชขอมูล
ในการทํางาน  

3. การสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวของกับปญหา 
ของลุมน้ําฯ  

4. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับผลงานโครงการวิจัยฯ 
ชุมชนซึ่งชวยเสริมสรางกลไกการแลกเปล่ียน เรียนรูระหวาง
ชุมชน ทองถิ่นและภาคสวนอื่นที่ เกี่ยวของ 

 
ผลการดําเนินการป 2558 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ บริหาร
งานวิจัยและการจัดการความรูจากการวิจัย ในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งนําไปสูเครือขาย 
ความรวมมือทางวิชาการและกลไกการแลกเปล่ียน เรียนรู
ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

2. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปญหา/ที่เปนที่
สนใจในลุมน้ํายอยของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งชวย
เสริมสรางกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักวิชาการ 
ตัวแทนภาครัฐ ชุมชน ทองถิ่นและ ภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ 

3. การสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวน
รวมซึ่งนําไปสูการสรางเครือขายนักวิจัย ชุมชนและ 
การพัฒนาผูปฏิบัติงานในชุมชนใหมี ทักษะในการใชขอมูล

บริหารโครงการยังมี ระเบียบปฏิบัติที่ไมยืดหยุน  
3. การวิจัยเชิงลึกดําเนินการโดย นักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยมักลาชา และไมไดมีการส่ือสารเชื่อมโยง 
ไปสูการใชประโยชนจริง  

4. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยชุมชน ขาดการมีสวนรวมของ นักวิชาการและภาค
สวนอื่นๆ ที่ เกี่ยวของของผูบริหาร มหาวิทยาลัยที่เปน
เจาภาพ 

 
 
 
 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติยังขึ้นกับนโยบาย  
2. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ ประเด็นปญหา/ที่เปน

ที่สนใจในพื้นที่ มีผูเขารวมบางสวนที่เปนการจัดตั้ง ไม
สะทอนการเปน ตัวแทนของพื้นที่  

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนยังมีขอจํากัดที่
แตกตางกันในแตละกลุม/เครือขาย และยังคงมี ขอจํากัด
ในสวนของระเบียบ ปฏิบัติที่ไมยืดหยุน  

4. การวิจัยเชิงลึกยังขาดการมีสวนรวมกับภาคสวนที่
เกี่ยวของใน พื้นที่อยางจริงจังและยังไม เชื่อมโยงไปสูการ
ใชประโยชนจริง  

5. กลไกการแลกเปล่ียนเรียนรูผาน เว็บไซต/เฟซบุค
ยังไมทํางาน เทาที่ควร ยังมีการแลกเปล่ียน เรียนรูจํากัด
เฉพาะกลุม 6. เอกสารเผยแพรบางรายการมี ขอผิดพลาด

ความเขาใจกับหนวย บริหารโครงการใหมีการ
พัฒนา กระบวนการที่เกี่ยวของให เหมาะสม  
3. การสนับสนุนการวิจัยเชิงเชิงลึกตอง ก าหนด
เงื่อนไขใหมีกลุมเปาหมายที่ จะรับประโยชนและ
มีการ แลกเปล่ียนเรียนรูกับภาคสวนอื่น ในพื้นที่  
4. การประชุมสัมมนาควรมีประเด็นรวม ซึ่งเปน
ปญหาหรือเปนที่สนใจ รวมกันของพื้นที่ และมี 
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของเขารวม แลกเปล่ียน 
 
 
 
 

1. ยังจะตองกําหนดรูปแบบการ ประชุม
วิ ช าการฯ  ให มี กิ จกรรมที่  สอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของ โครงการ  

2. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็น 
ปญหาของพื้นที่  ควรมีการ ส่ือสารถึงและมี
ตัวแทนที่สามารถสะทอน ความเห็นและแนวทาง
ที่พื้นที่ สนับสนุน  

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนยังตองมี
การพัฒนานักวิจัยใหม  อาจมีพี่ เ ล้ียงหรือที่
ปรึกษาและยังตองทําความเขาใจกับหนวย
บริหารโครงการเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่ จําเปน
และที่ปรับใหยืดหยุนได  

4. การสนับสนุนการวิจัยเชิงเชิงลึก ตองมี



  

ผ๖-๑๒๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ในการทํางาน  
4. การสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวของกับ ปญหา/

ความสนใจของประชาคมในลุมน้ําฯ  
5. การพัฒนากลไก/ชองทางการแลกเปล่ียนเรียนรู  

ผานเว็บไซต/เฟซบุค  
6. การจัดทําเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 
ผลการดําเนินการป 2559 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยและการจัดการความรูจากการวิจัยในลุมน้ํ า
ทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งนําไปสูเครือขาย 
ความรวมมือทางวิชาการและกลไกการแลกเปล่ียน เรียนรู
ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

2. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปญหา/ที่เปนที่
สนใจในลุมน้ํายอยของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งชวย
เสริมสรางกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักวิชาการ 
ตัวแทนภาครัฐ ชุมชน ทองถิ่นและ ภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ  

3. การสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวน
รวมซึ่งนําไปสูการสรางเครือขายนักวิจัย ชุมชนและ 
การพัฒนาผูปฏิบัติงานในชุมชนใหมีทักษะในการใชขอมูล 
ในการทํางาน  

4. การสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวของกับ ปญหา/

และการแจกจาย อาจไมทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การประชุมวิชาการระดับชาติยัง ขึ้นกับนโยบาย

ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยที่เปนเจาภาพ  
2. ผูเขารวมการประชุมสัมมนาใน ระดับพื้นที่บางแหง 

ยังจํากัดอยูในพื้นที่ และยังคงมีการจัดกลุมเขารวม  
3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน ยังมีขอจํากัด 

ที่แตกตางกันในแตละกลุม/เครือขาย บางกลุมพื้นที่ขาด
นักวิจัยที่สามารถเขามา ขับเคล่ือนอยางจริงจัง  

4. การนําผลการวิจัยเชิงลึกไปใช ประโยชนจริงยัง
ตองการการวิจัย เพิ่มเติม และกลไกสนับสนุนจาก 
ภาคสวนที่เกี่ยวของ  

5. การแลกเปล่ียนเรียนรูผานเว็บไซต/เฟซบุคยังไม
เกิดผลการแลกเปล่ียนเรียนรูในระดับที่จะทดแทนการ
ประชุมสัมมนาแบบ ซึ่งหนาได  
6. เอกสารเผยแพรมีหลายรูปแบบ การแจกจายอาจไม
ทั่วถึงหรือไมเหมาะสมกับ กลุมเปาหมาย 

เงื่อนไขใหมีผูรวมวิจัยและมี กลุมเปาหมายที่จะ
รับประโยชน รวมทั้งจะตองมีการแลกเปล่ียน 
เรียนรูกับภาคสวนอื่นในพื้นที่  

5.  ควรปรั บปรุ ง ให มี ผู ป ร ะสานงาน/
ผูเชี่ยวชาญในการกระตุน/ตอบ คําถามผาน
เว็บไซต/เฟซบุค  

6. ควรมีการตรวจสอบเอกสารตนฉบับ กอน
จัดพิมพและกําหนดกลุมและ วิธีการแจกจายให
เหมาะสม 
 
1. ยังจะตองกําหนดรูปแบบการ ประชุมวิชาการ 
ฯ ใหมีกิจกรรมที่ สอดคลองกับวัตถุประสงคของ 
โครงการ  
2. การประชุมสัมมาระดับพื้นที่ควรมีผู ทรงคุณ 
วุฒิภายนอกรวมให ขอคิดเห็น และมีผูเขารวม
จากทุกภาคสวนในพื้นที่ 
3.  ก ารสนับสนุ นการวิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร 
โดยชุมชนจําเปนตองมี การกําหนดหลักเกณฑ 
การคัดเลือก หัวขอและนักวิจัยทีมีศักยภาพ และ
มีการกําหนดนักวิชาการเปนพี่เล้ียง/ที่ปรึกษา 
ที่ชัดเจน  
4. ควรมีการวิจัยตอยอดเพื่อสราง ความเชื่อมั่น
และการพัฒนากลไก สนับสนุนในแตละภาคสวน
ที่เกี่ยวของ  
5. ควรปรับปรุงกลไกการจัดการ ความรูผาน



  

ผ๖-๑๒๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ความสนใจของประชาคมในลุมน้ําฯ  
5. การพัฒนากลไก/ชองทางการแลกเปล่ียนเรียนรู  

ผานเว็บไซต/เฟซบ็ค  
6. เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ  
เชิงนโยบาย 

 
 
 
 
 

เว็บไซต/เฟซบุคและยัง จะตองมีผูเชี่ยวชาญ 
ในการกระตุน/ตอบคําถาม  
6. ควรมีการออกแบบรูปเอกสารและ กําหนด
กลุมเปาหมายใหสอดคลองกัน โดยอาจมีการ
บงชี้การนําไปใช ประโยชนใหชัดเจน 

 องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2557 
     2. ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของใชในการตัดสินใจ 
 

 
 
- 

 
 
- 

6 .2 .5  ส นั บส นุ นและ
เสริ มสร างศักยภาพการ
ดําเนินงานของเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และองคกรเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) ดานการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่ิงแวดลอม หรือ
กองทุ นอื่ นๆ ที่ มี รายได 
จากก า ร เ ก็ บ ภ าษี แ ล ะ
คาธรรมเนียมการจัดการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 
 โดยสํานักกองทุนส่ิงแวดลอมจัดทํากรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในชวปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อใหการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนไม เกิน ๕ ลานบาทตอโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการไมเกิน ๓ ป ซึ่งคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดมีมติใหความเห็นชอบตอกรอบ
ทิศทางฯ ดังกลาว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทส 
(สผ./สส./สพภ.)  อพช. 
ภาคเอกชน 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ทสจ.ราชบุรี 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุรี 
จัดประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด  
จัดกิจกรรมวัน ทสม. แหงชาติระดับจังหวัด จัดอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือขาย ทสม. ทั้ง ทสม. เดิม และ ทสม.ใหม 
จํานวน 100 คน จัดทําฐานขอมูลและจัดทําบัตร ทสม. 
ใหเปนปจจุบัน และกิจกรรมการคัดเลือก ทสม.ดีเดน และ
เครือขาย ทสม.ดีเดนระดับจังหวัด 
 
ทสจ.สุพรรณบุรี 
 จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมูบาน ทสม.ระดับ
จังหวัด  
 
ทสจ.สิงหบุรี 

-จัดเขาคายเยาวชนรักษแมน้ํา ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2557 ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน รีสอรท อําเภอเมือง
สิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

-อบรมเชิงปฏิบัติการให เครือขายฯ เพื่อเฝาระวัง
คุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก ครั้งที่ 1ในวันที่ 24 ธันวาคม 
2557 ณ โรงแรมโกลเดนดรากอนรีสอรท อําเภอเมือง
สิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

-จัดกิจกรรมประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เหลือใช ในวันที่  23 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

-จัดกิจกรรมประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช ระดับจังหวัด ในวันที่ 31 มีนาคม 2559  ณ หอง
รสสุคนธ ชั้น 1 โรงแรมโกลเดนดรากอนรีสอรท ตําบล 
ตนโพธิ์ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

-จัดประชุมวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาเครือขาย ทสม. 
จังหวัดสิงหบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2558  ณ หองประชุม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี อําเภอ
เมืองสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

-จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือขาย 
ทสม. จังหวัดสิงหบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหวาง
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ชุมชนสระสองหอง และชุมชน
ชาญเวชกิจพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

-จัดฝกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.)” 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 ณ โรงแรมโกลเดนดรากอนรีสอรทตําบลตนโพธิ์ 
อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

-สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
สิงหบุรี รวมกับ เครือขาย ทสม. จังหวัดสิงหบุรีสภาองคกร
ชุมชนตําบลบางกระบือ และชมรมมือวัยใสหวงใยลําแมลา
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทสม. สิงหบุรีรวมใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

คืนน้ําใสใหชุมชน” เนื่องในวัน ทสม. แหงชาติ ป 2558ใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานแมลามหาราชานุสรณ 
ตําบลทับยา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๑. โครงการเสริมสรางบทบาทและแนวทางการดําเนินงาน
ขององคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม 
  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมสนับสนุนบทบาทของ
องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม ใหเกิดกลไกการประสานงาน
เครือขายดานส่ิงแวดลอม รวมกับองคกรชุมชน องคกร 
ภาคประชาสังคม รวมถึงสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ 
องคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามมาตร ๗ ของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
เขามาชวยเสริมการทํางานของภาครัฐ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปจจุบันได  
  การดําเนินงานในป ๒๕๕๙ ไดแกการศึกษาและ
พัฒนาการเสริมสรางบทบาทและแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม ภายใตสถานการณส่ิงแวดลอม
ปจจุบัน ถอดบทเรียนการดําเนินงานที่ผานมาขององคกร
เอกชนดานส่ิงแวดลอมในระดับภูมิภาค และจัดทําระบบ
ฐานขอมูลองคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม และสมัชชาองคกร
เอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
๒. โครงการการพัฒนาเครือขายองคกรเอกชนดานการ

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

คุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
เครือขายองคกรชุมชน 
  องคกรเอกชนและองคกรชุมชนเปนกลไกในการนํา
ความรูทางดานส่ิงแวดลอมไปเผยแพรแกประชาชน และชวย
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน องคกรชุมชน ใน
ระดับทองถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการรวมกัน
อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ลดมลพิษแกไขปญหาส่ิงแวดลอมใน
ระดับพื้นที่ในปจจุบันมีองคกรเอกชนที่จดทะเบียน รวม 265 
องคกร 
  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมดําเนินการพัฒนา
บทบาทและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายองคกรเอกชน
และองคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พัฒนากลไกขับเคล่ือนสมัชชาเครือขายองคกร
เอกชน องคกรชุมชนดานส่ิงแวดลอมในป ๒๕๕๙ มีการจด
ทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10 องคกร ทําใหเกิดการ
รวมตัว/กลุมของเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 
๓. พัฒนาศักยภาพและขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ทั่วประเทศ ดังนี้ 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการทํางานคณะกรรมการ
ระดับตางๆ เพื่อใหเกิดการสนองนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ไดแกการจัดประชุมคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๒๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เครือขาย ทสม. 76 จังหวัด การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ ทสม. การประชุมคณะทํางานอํานวยการ
คัดเลือกผูแทน ทสม. และการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบ ทสม. พ.ศ. 2550 
 2) จัดกิจกรรมวัน ทสม. แหงชาติและประชุมเครือขาย 
ทสม. ประจําป เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ และบูรณาการงานรวมกัน การยกยองเชิดชู 
ทสม. และเครือขาย ทสม. ตลอดจนการแสดงผลงานเดน
ของเครือขาย ทสม.  
 3) พัฒนาศักยภาพและขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
เครือขาย ทสม. ทั่วประเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย ทสม. และมีการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
เครือขาย ทสม. ในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
ใช งานระบบฐานขอมูล ทสม. และระบบการรายงาน
สถานการณส่ิงแวดลอม 
   - การจัดทํา Mobile Application สําหรับพัฒนา
เครือขาย ทสม. 
   - การประชุมพัฒนาเครือขาย ทสม. สูการขับเคล่ือน
กลไกประชารัฐในการเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม "ทสม. พลังประชารัฐรักษส่ิงแวดลอม" จํานวน 
6 ครั้ง 
   - การประชุมพัฒนากลไกการขับเคล่ือนเครือขาย 
ทสม. 76 จังหวัด 
๔. ดําเนินการสนับสนุนเครือขาย ทสม. และไดเปดใหโอกาส
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง และฟนฟู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๓๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ ดังนี้ 
 1) พัฒนาศักยภาพ พรอมทั้งสรางจิตสํานึก/การสราง
ความเขาใจ ใหความรูในการเฝาระวังปองกัน และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเครือขาย ทสม. 
ผานหลักสูตรตางๆ 
   - การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ผลิตนิทรรศการ
เครือขายอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอม ผลิตคูมือวิทยากร 
หลักสูตรมาตรฐาน ผลิตส่ือเผยแพรการดําเนินงานของ 
ทสม. 
   - การทําส่ือประชาสัมพันธการบูรณาการเครือขาย
อาสาสมัครในการเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
   - การเสริมศักยภาพและความเขมแข็ง ทสม. ในการ
มีสวนรวมเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (การบูรณาการเครือขายอาสาสมัครดาน
ทรัพยากรปาไม) 
   - อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
เครือขาย ทสม. 
   - กิจกรรมการจัดการความรูเครือขาย ทสม. จาก 
ภูผาสูมหานที (การเสริมสรางความพรอมของเยาวชน ทสม. 
ในการเปนผูนําดานส่ิงแวดลอม) 
   - จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) เพื่อให 
ทสม. ที่ยังไมเคยผานการอบรม ไดรับรู  และเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของทสม. รวมทั้งมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 



  

ผ๖-๑๓๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

 2) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ 
   - กิจกรรมเสริมสรางเครือขายอาสาสมัคร ใน 
การเฝาระวังฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(ประชารัฐรวมใจเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณา
การความรวมมือ จ.เชียงใหม)จํานวนหมูบานที่มีอาสาสมัคร
เฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จํานวน 100 หมูบาน ประกอบดวยเครือขายอาสาสมัคร
เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ (อําเภอเมือง อําเภอ 
หางดงและอําเภอแมริม) จังหวัดเชียงใหม และเครือขาย
อาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท และพื้นที่โดยรอบ 
 ๓) พัฒนาพื้นที่เรียนรู ทสม. ในการเปนกลไกเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน การดําเนินการ
จนถึงป ๒๕๕๙ มีการพัฒนาพื้นที่เรียนรู ทสม. ในการเปน
กลไกเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
จํานวนทั้งหมด ๙ พื้นที่ ไดแก เชียงใหม เพชรบูรณ ชลบุรี 
มหาสารคาม สตูล ตาก สกลนคร เพชรบุรี และภูเก็ต 
๕. เสริมสรางความรวมมือ การบูรณาการและเชื่อมโยง
ภาคีเครือขายเพื่อการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานประสาน
หลักในการเชื่อมโยงเครือขายอาสาสมัคร ของทุกหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่มี
อาสาสมัครรวมดําเนินการ จํานวน 7 หนวยงานใหเขามา



  

ผ๖-๑๓๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เปน “เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน หรือ ทสม.” เพื่อใหอาสาสมัคร
ครอบคลุมทุกมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยมี ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
 1) ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสรางการมีสวนรวม
และบูรณาการเครือขายดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อเปนกลไกในการประสานงานระหวาง
หนวยงานที่รับผิดชอบเครือขายอาสาสมัครในสังกัด ทส.  
 2) ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูล 
ทสม. ที่มีอยู เดิมเพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลเครือขาย
อาสาสมัครของแตละหนวยงาน 
 ๓) ดําเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. ในแตละ
จังหวัด โดยจัดการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
รวมกลุมเปาหมายที่ดําเนินการได 8,168 คน 
 ๔) เตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรเจาหนาที่ของ
กรมตางๆ ในการเปนวิทยากรหรือผูถายทอดองคความรู
ใหกับอาสาสมัครของหนวยงาน จากหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่เพื่อเปนวิทยากรสรางการมีสวนรวมและ
บูรณาการเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเครือขายมีความรู ความเขาใจเบ้ืองตน
ในบทบาทหนาที่ของทสม. กระบวนการมีสวนรวม และ 
การสรางเครือขายความรวมมือ และความรูพื้นฐาน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ๕) การบูรณาการอาสาสมัครในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาเปน ทสม. จํานวน 



  

ผ๖-๑๓๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

7,170 คน (ขอมูลในระบบฐานขอมูล ทสม. ณ วันที่ 10 
ต.ค. 59) 

 ภาคเอกชน 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
- จัดตั้ง Social Enterprise : บริษัท ออมสุข วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม เปนตนแบบธุรกิจเกษตรอินทรียที่ยั่งยืน โดย 
ใชงบประมาณของบริษัท บางจากฯ 

 
 
- 

 
 
- 

๖.๒.๖ สนับสนุนการสราง
ศักยภาพของส่ือมวลชน
ดาน ส่ิงแวดลอมในการ
ส่ือสารดานการอนุรักษ
และส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
สงเสริมจริยธรรมของส่ือ 
และสนับสนุนการส่ือสาร
ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง
สรางสรรค 
หนวยงานรับผดิชอบ : 
ทส (สส.) 
ภาคเอกชน อพช. 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร 
 จัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร เดินทางลงพื้นที่
ชุมชนหนองสะแกวน บุรีรัมย  ซึ่ ง เปนชุมชนชนะเลิศ
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
ระดับประเทศ ประจําป 2559 ประเภทชุมชนขนาดกลาง 
และไดพาคณะส่ือมวลชนตรวจเยี่ยมชุมชนบานบุลําดวนใต 
ซึ่งเปนชุมชนชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ระดับประเทศ ประจําป 2559 ประเภท
ชุมชนขนาดใหญ โดยไดพาคณะส่ือมวลชนรวมเยี่ยมชมฐาน
การเรียนรูตางๆ ซึ่งเปนแหลงเรียนรูดานการจัดการขยะมูล
ฝอยอยางครบวงจร เพื่อใหชุมชนหรือหนวยงานตางๆ ที่
สนใจในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ได
เขาศึกษาดูงานและนําไปตอยอดสูพื้นที่อื่นๆ กิจกรรม
ส่ือมวลชนสัญจร เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงาน
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
ชวยเสริมสรางศักยภาพของส่ือมวลชนดานส่ิงแวดลอมใน

 
 
- 

 
 
- 



  

ผ๖-๑๓๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

การส่ือสาร ประชาสัมพันธ  กิจกรรมดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
- ส่ือทั้ง 6 ประเทศในลุมน้ําโขงไดเผยแพรขาวในแตละ
ประเทศของตนเอง เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงานของ 
CSOs และมีการประกวดภาพขาวเกี่ยวกับการปรับตัวตอ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยสํานักขาวเนชั่น ประเทศ
ไทยไดรับรางวัล 

 
 
- บางประเทศยังมีไมเปดเสรีในการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชน เชน ประเทศจีน ลาว เปนตน ในการเขารวม
กิจกรรมกับประเทศตางๆ 

 
 
- ประเทศไทยควรจะเปนเจาภาพในการจัด
กิจกรรมรวมกับส่ือมวลชนในภูมิภาคเพื่อเปน
ผูนําในดานการนําเสนอขาว ส่ิงแวดลอมใน
ภูมิภาค เพราะในบางประเทศอยางพมา ลาว 
กัมพูชา ยังคงตองอาศัยการดูขาวผานชอง
รายการโทรทัศนของไทย 

 ภาคเอกชน 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากดั (มหาชน)  

ซีพีเอฟดําเนินการสนับสนุนการสรางศักยภาพของ
ส่ือมวลชนดานส่ิงแวดลอมในการส่ือสารการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในหลายกิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก   

-นํา ส่ือมวลชนเยี่ ยมชนดู งานด านการบริหารจัด
การพลังงาน น้ํา ของเสีย รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อส่ิงแวดลอม ณ สถานประกอบการของบริษัทเปน
ประจํา 

-นําส่ือมวลชนรวมลงพื้นที่กิจกรรม CSR ดานส่ิงแวดลอม
ของบริษัท เชน กิจกรรม Press Visit ปลูกจิตสํานึกรักษปา 
กิจกรรมปลูกปาชายเลน  

-สนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักขาวส่ิงแวดลอม สังกัด
สภาการนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยทั้งในแง
ของการสนับสนุนงบประมาณและการเขารวมกิจกรรม  

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpfworldwide.com/th/contact


  

ผ๖-๑๓๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

-สนับสนุนการจัดงานเสวนาประเด็นดานส่ิงแวดลอมใน
เวทีที่มีการเชิญส่ือมวลชนรวมงาน  

-สรางกิจกรรมปลูกจิต สํานักรักษ ส่ิ งแวดลอมแก
ลูกหลานส่ือมวลชน 
หมายเหตุ :  นอกจากนี้ยังมีการสานสัมพันธกับเครือขาย
นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม เพื่อรวมส่ือสารการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม 
 
บริษทับางจากปโตรเลียมจํากดั (มหาชน) 
  1. การพบปะเยื่ยมเยอืนส่ือมวลชนทุกไตรมาส 
  2. การจัดแถลงขาว (Press release)/ การจดัเยี่ยมชม
กิจการ (Press Tour) 
  3. สนับสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชนที่ทําเพื่อสวนรวมและ
สนับสนุนเนื่องในโอกาสวันครบรอบ เพื่อสรางความผูกพัน
และจริงใจตอกันที่ดีตอกัน 
 
บริษทั โตโยตา มอรเตอรประเทศไทย จํากดั 
- จัดงานแถลงขาวดานส่ิงแวดลอม และเชิญผูส่ือขาว เขา
รวมกิจกรรมรวมทั้งเดินทางไปดูงานทั้งในและ ตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

6.2.7 สรางกลไกและองค
ความรูเพื่อใหชุมชนมีสวน
ร วมกับภาครั ฐ  ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในพื้นที่ 
ใหเกิดความตระหนักใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ. 3  
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ป 2559 
จํานวน 23 สถานี 3 แหลงน้ํา ไดแก นาน ยม วังทอง 

 
 
 
 
1. งบประมาณที่ไดรับนอยลง 
2. ค า ใช จ ายในการตรวจวิ เคราะหตั วอย างน้ํ า ใน

 
 
 
 

- 
 



  

ผ๖-๑๓๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

คุณคา และความรูสึกเปน
เจาของและหวงแหนใน 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดลอม เชน 
การสนับสนุนการวิจัยแนว
ใหม เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
ท ส  (ส ส . / ค พ . / ส ผ . /
สป.ทส.) มท (อปท.) อพช. 
 

ติดตามตรวจสอบ 4 ครั้ ง/ป  ซึ่ ง คุณภาพน้ําสวนใหญ  
แมนํ้านานอยูในเกณฑพอใช แมน้ํายมอยูในเกณฑคุณภาพ
เส่ือมโทรม และแมน้ําวังทอง อยูในเกณฑพอใช 
 
สสภ.5 
- เสริมสรางศักยภาพเครือขายเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม
ลุมน้ําทาจีน 
- ดําเนินโครงการเฝาระวังเตือนภัยและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ป พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ลุมน้ํา 
ทาจีนตอนบน ตอนกลางและตอนลาง 
 
สสภ.7  
- ดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิว
ดินในแมน้ําลพบุรี  แมน้ําบางขาม แมน้ําปาสัก แมน้ํา
นครนายก แมน้ําปราจีนบุรี และตนน้ําบางประกง เขื่อนปา
สักชลสิทธิ์ รวม 28 สถานี จํานวน 4 ครั้ง/ป 
 
สสภ. 8  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. อบรมใหความรูกับ อปท. ดานการจัดการคุณภาพ
อากาศ น้ํ า เ สีย  ขอกฎหมายและอํ านาจหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หองปฏิบัติการสูงขึ้น 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- อปท. ขาดบุคลากรที่มีความรูดานการจัดการมลพิษ
ส่ิงแวดลอม จึงไมสามารถใหความเห็นทางวิชาการ ในการ
แกไขปญหามลพิษในพื้นที่ได 
- การใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายของ
แหลงกําเนิดมลพิษ 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
-สนับสนุนองคความรูในการรับฟงความคิดเห็น
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีใหกับ อปท. 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๓๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ตามมาตรา ๘๒ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ รวมกับ อปท. ระหวางปงบประมาร พ.ศ. 
2555 – 2559 รวมจํานวน 191 แหง โดยไดดําเนินการ
ออกคําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา 82(2) ใหมีการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 5 แหง  
และการออกคําส่ังปรับทางปกครองกับแหลงกําเนิดมลพิษ 
จํานวน ๑ แหง 
- ดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิว
ดินโดยแบงการดําเนินงานตามปงบประมาณ ดังนี้ 
 - ปงบประมาณ 2556 ดํ า เนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ 3 ลุมน้ํา ประกอบดวย แมน้ํา
สายหลัก 6 สาย จํานวน 41 สถานี 4 ครั้ง 
 - ปงบประมาณ 2557 ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ 3 ลุมน้ํา ประกอบดวย แมน้ํา
สายหลัก 6 สาย จํานวน 41 สถานี 2 ครั้ง และจํานวน 33 
สถานี 2ครั้ง 
 - ปงบประมาณ 2558 ดํ า เนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ 3 ลุมน้ํา ประกอบดวย แมน้ํา
สายหลัก 6 สาย จํานวน 41 สถานี 4 ครั้ง 
 - ปงบประมาณ 2559 ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ 3 ลุมน้ํา ประกอบดวย แมน้ํา
สายหลัก 6 สาย จํานวน 33 สถานี 4 ครั้ง 
 
สสภ.๑๐ 
- พัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการส่ิงแวดลอมของสํานักงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
- อุปกรณในการเก็บตัวอยางน้ําชํารุดระหวางปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



  

ผ๖-๑๓๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

โดยในป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  มีหนวยงานภาคีเครือขายสนใจ
เขามาศึกษาดูงานดานการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน ๖ 
คณะรวมจํานวน ๓๕๕ คน ไดแก คณะนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๐๐ คน 
คณะ ทสจ.ชัยภูมิ ๗๐ คน คณะเทศบาลตําบลแกงครอ  
จ.ชัยภูมิ ๗๐ คน คณะเทศบาลตําบลโนนสัง ๖๐ คน  
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (สกลนคร) ๕๕ 
คน คณะ อบต.หนองไผ แกงครอ จ.ชัยภูมิ ๑๐๐ คน 
 
สสภ.11  
- พัฒนาเครือขายเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพแหลงน้ํา 
ในพื้นที่ลําตะคอง  โดยในป 2558 จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือขายฯ ประกอบดวย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 25 แหง และเครือขายเฝาระวังแหลงน้ํา
คุณภาพแหลงน้ําจํานวน 66 เครือขาย จํานวน 66 คน 
จาก 25 อปท. ในพื้นที่8 อําเภอ ผลการเฝาระวังคุณภาพ
แหลงน้ําโดยเครือขายภาคประชาชนในป 2558 พบวา
คุณภาพแหลงน้ําอยูในเกณฑดีขึ้นไปจํานวนรอยละ 35.56 
อยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 32.22 อยูในเกณฑเส่ือม
โทรมคิดเปนรอยละ 20 และอยูในเกณฑเส่ือมโทรมมาก
รอยละ 6.11 
 
สสภ.16  
ดําเนินการ ดังนี้ 
    - จัดการอบรมเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



  

ผ๖-๑๓๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 2 
หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรแนวทางการศึกษาความ
เหมาะสมการจัดการน้ําเสีย และ (2) หลักสูตรแนวทางการ
จัดการนํ้าเสียชุมชนและการประเมินปริมาณความสกปรก 
(BOD Loading) 
 
ทสจ.สตูล  
ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.โครงการจังหวัดนาอยูสูสังคมสีเขียวจังหวัดสตูล 
  ๒.โครงการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดสตูล 
 
ทสจ.จันทบุรี  
ดําเนินการ ดังนี้ 
- เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดจันทบุรีมีความรูในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกฎหมาย
ดานส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.มุกดาหาร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สรางกลไกการมีสวนรวมในการเสนอโครงการ 
เพื่อเสนอของบประมาณผานแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด 
และการเสนอโครงการภายใตงบกองทุนส่ิงแวดลอม 

2. จัดฝกอบรมใหประชาชนและเจาหนาที่ อปท. ใน

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๔๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก 
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล  
ภาวะโลกรอน/การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เปนตน 

3. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการเฝาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ไดแก เครือขาย ทสม. เครือขายเฝาระวังแหลง
น้ํา  

4. จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. 
 
ทสจ.กําแพงเพชร  
1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) 

- จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานระดับจังหวัด 

- ดําเนินโครงการการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน ระดับจังหวัด
ดีเดน และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมหมูบาน ระดับจังหวัดดีเดน 

- จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน ระดับจังหวัด 

- จัดกิจกรรมการจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานระดับจังหวัดใน
พื้นที่ Buffer Zone  
2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. และชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (LA21)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๔๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

-โครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 
ทสจ. สุโขทัย  
- มีกิจกรรมสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานดาน
เครือขาย และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพื้นที่  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมยอย ดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. จํานวน 4 
ครั้ง  

2. จัดกิจกรรมโครงการรักพอ รักษไทย ในหัวใจสีเขียว 
เนื่องในวันอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบ านแหงชาติและวัน ส่ิงแวดลอมไทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตโครงการเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน จังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 กลุมเปาหมาย จํานวน 400 คน  

 กิจกรรมยอย ประกอบดวย 
 - กิจกรรมเดินขบวนรณรงค สรางจิตสํานึก การลด 

คัดแยกขยะ 
 - กิจกรรมทอดผาปาขยะ 
 - กจิกรรมประกวดธิดาขยะ 
 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ ทสม. 
 - กิจกรรมการแสดง และตอบคําถามส่ิงแวดลอม 
3. จัดกิจกรรมคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม.

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๔๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ดีเดน ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย ประจําป 2559 ใน 
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสุโขทัย  

4. จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู หลักสูตร “มาตรฐาน
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน” ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัด
สุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 5 
เมษายน 2559 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
บานน้ําพุ ตําบลบานน้ําพุ จังหวัดสุโขทัย กลุมเปาหมาย 
200 คน  

5. จัดกิจกรรมการเฝาระวั งและฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเครือขาย ทสม. พื้นที่ อําเภอ
ศรีนคร ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัด
สุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันศุกร ที่ 10 
มิถุนายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดปจจันตคารามวาสี 
(หนองแหน) ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
กลุมเปาหมาย 200 คน  

6. ดําเนินกิจกรรมออกบัตร ทสม. ใหแกสมาชิกเครือขาย 
ทสม. ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
 
ทสจ.ชัยนาท 

1.ดําเนินโครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



  

ผ๖-๑๔๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 “โครงการคนชัยนาท มุงสูสังคมสีเขียว” กิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย ผานงานผาปาขยะรีไซเคิล 8 อําเภอ 
8 ชุมชน 

2. ดําเนินโครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะ กิจกรรมจัดตั้งรานศูนยบาท (งบพัฒนาจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559) โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อ
การคัดแยกขยะรีไซเคิล และวัสดุประชาสัมพันธ ใหกับ
กลุมเปาหมาย 59 อปท. 59 ชุมชน 
 
ทสจ.สระแกว 
- ดําเนินการจัดอบรมโครงการเครือขายผูนําชุมชน ปกปอง
พะยูง ผดุงผืนปา ประจําป 2559 ในระหวางวันที่ 31 
สิงหาคม -1 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแกว ตําบลหนอง
หมากฝาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกและสรางเครือขายชุมชน
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับ
ผูนําหมูบาน เพื่อเปนเครือขายเฝาระวังและแจงขาวการ
กระทําผิดแกเจาหนาที่ โดยมุงเนนหมูบานที่อาศัยรอบพื้นที่
แนวเขตอุทยานแหงชาติปางสีดาและอุทยานแหงชาติตา
พระยา ทั้งนี้ มีผูนําชุมชน/ผูแทนในพื้นที่กลุมเปาหมาย เขา
รวมอบรม จํานวน 42 คน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด 
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ผ๖-๑๔๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.ศรีสะเกษ  
ดําเนินการดังนี้ 

1. กิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. 
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอม (LA21) และรวมขับเคล่ือน กิจกรรมตามแผน 
รวมทั้งสนับสนุนดานองคความรู โดยการเปนที่ปรึกษาใหกับ 
อปท. เปาหมาย  เพื่อถายทอดองคความรูและเปนการขยาย  
และพัฒนาเครือขายตอไป 

2. ดําเนินการสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือขาย ทสม. 
จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานระดับจังหวัดดําเนิน
โครงการการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมหมูบาน ระดับจังหวัดดีเดน และเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน ระดับจังหวัดดีเดน 

3. สรางกลไกการมีสวนรวมในการเสนอโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณผานแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด 
และการเสนอโครงการภายใตงบกองทุนส่ิงแวดลอม 
 
ทสจ.ชุมพร 

1. สรางกลไกการมีสวนรวมในการเสนอโครงการ 
เพื่อเสนอของบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  

2. จัดฝกอบรมใหเยาวชน ประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ผ๖-๑๔๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

และส่ิงแวดลอม ไดแก การจัดการขยะมูลฝอยการจัดการน้ํา
เสียชุมชน ภาวะโลกรอน/การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
เปนตน 
3. ดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
 
ทสจ.อุตรดิตถ 

๑.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัด
อุตรดิตถในพื้นที่ ๙ อําเภอ เชน กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย กิจกรรมปลูกปา สรางฝายชะลอน้ํา 
กิจกรรมการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 

๒. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการเฝาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ไดแก เครือขาย ทสม. รักษคลองสิงห 
 
ทสจ.ตรัง  
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ป 2558 
จํานวน 7 แหลงน้ํา 42 สถานี 4 ครั้ง ซึ่งคุณภาพน้ําสวน
ใหญจัดอยูในเกณฑเส่ือมโทรมมาก รอยละ 52.2 รองลงมา 
อยูในเกณฑดี รอยละ 16.8 เกณฑพอใช รอยละ 15.9 
และเกณฑเส่ือมโทรม รอยละ 15.1 
 
กรมควบคุมมลพิษ 

1. สรางองคความรูและความเขาใจใหแกชุมชนในการ
จัดการมลพิษในพื้นที่  เชน การแกไขปญหาหมอกควัน

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ผ๖-๑๔๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ภาคเหนือจะมีการเฝาระวัง ปองกันไฟในพื้นที่ เ ส่ียง 
ประสานใหทุกจังหวัดกําหนดมาตรการควบคุมการเผาและ
หามเผา พรอมทั้งใหความรูชุมชนในการมีสวนรวมเปน
เครือขายลดการเผาปา และพื้นที่เกษตร และขยายผล
โครงการพระราชดําริเพื่อลดการเผาและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

2. จัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ตลอดจนคูมือการเลือกใชผลิตภัณฑและ
บริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และประชาสัมพันธใหทุก
ภาคสวนใชผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
โดยมีหนวยงานรัฐเปนตนแบบ 

๓. รวมมือกับกรมบัญชีกลางในการขับเคล่ือนให
หนวยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ป พ.ศ.2559 ดําเนินการดังนี้ 
การรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก ปองกัน ลดการ
เผาในที่โลงและหมอกควัน 
1. การเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกสูกลุมเปาหมายผานส่ือ
ตางๆ 
   - ผลิตและเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการปองกัน
ปญหาหมอกควัน ไฟปา และการเผาในที่โลง ความยาวตอน
ละ 2 นาที จํานวน 20 ตอน เผยแพรทางชอง 11 รายการ 
“รูทัน ควันพิษ” ทุกวันจันทรและอังคาร 
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ผ๖-๑๔๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

   - เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมเฝาระวังไฟปา  
ลดหมอกควันขาวประชาสัมพันธทางโทรทัศน จํานวน  
4 ครั้ง (1) ชอง 5 “รายการขาวเดนภาคดึก” ออกอากาศ
วันที่ 20 ธ.ค. 58 (2) ชอง 9 “รายการคูขาว เสาร – 
อาทิตย” ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 58 (3) ชอง 11 
“รายการขาวเชา” ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 58 และ  
(4) ชอง LC Cable เชียงใหม ออกอากาศชวงธันวาคม 58 
   - เผยแพรสารคดีโทรทัศนเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของภาคีเครือขายส่ิงแวดลอมในอาเซียน 
เพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ทุกวันเสาร และทาง  
Thai TV Global Network 
   - ก า ร เ ผ ย แ พ ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ เ ชิ ง รุ ก สู
กลุมเปาหมายผานส่ือวิทยุ ประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 
ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร พะเยา นาน 
แมฮองสอน ประจําป 2559 จํานวน 12 สถานี 
   - จัดทํ า ส่ือการรณรงคประชา สัมพันธสร า ง
จิตสํานึกปองกันลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน ไดแก 
คูมือ โปสเตอรปายรณรงค แผนพับ ส่ือรณรงคพื้นบาน และ
ส่ือนิทรรศการหมอกควัน โดยแจกจายใหกับกลุมเปาหมาย 
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด เอกชนเครือขายชุมชน
และโรงเรียนปลอดขยะ และผูที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๔๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

   - เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมเฝาระวังไฟปา 
ลดหมอกควันขาวประชาสัมพันธทาง นสพ. จํานวน 5 ครั้ง 
(ไทยรัฐ เดลินิวส สยามรัฐ แนวหนา บานเมือง) ชวง
ธันวาคม 2558 
2. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครเฝา
ระวังไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณาการความรวมมือ
จังหวัดเชียงใหม  โดยบูรณาการความรวมมือในการ
ขับเคล่ือนเครือขายประชารัฐและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น ในการเฝาระวังไฟปาและการลดหมอก
ควัน โดยกําหนดใหพื้นที่ดอยอินทนนท (อําเภอจอมทอง) 
และดอยสุเทพ – ปุย (อําเภอหางดง เมือง และแมริม) 
จั งหวัด เชี ยง ใหม  เปนพื้ นที่ บู รณาการความร วมมือ 
เสริมสรางและพัฒนากลไกเครือขายอาสาสมัคร แนวรวม
ภาคประชาชนและภาคีรวมพัฒนาที่ดําเนินการพิทักษรักษา
ผืนปา เฝาระวังไฟปา และหมอกควันของทุกหนวยงานเขา
รวมเปนเครือขายเดียวกัน ในรูปแบบเครือขายอาสาสมัคร
เฝาระวังไฟปาลดหมอกควัน ซึ่งเปนกําลังสําคัญที่ทุกฝาย
ควรใหการสนับสนุน เชื่อมรอยและบูรณาการทํางานรวมกัน
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - เปดตัวเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอก
ควัน จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ดอย
ผาตั้ง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 - ขยายเครือขายอาสาสมัครส่ิงแวดลอมมง จาก 5 
หมูบาน เปน 12 หมูบาน เพื่อเปนแนวรวมภาคประชาชน
ในการเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๔๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

 - เสริมสรางความรวมมือในพื้นที่บูรณาการความรวมมือ
จังหวัดเชียงใหม 
 - แลกเปล่ียนเรียนรู ในการจัดการเชื้อเพลิง และการทํา
แนวจัดไฟ 
 - พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพื้นที่บูรณาการความรวมมือจังหวัดเชียงใหม (พื้นที่
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท และดอยสุเทพ – ปุย) 
 - การขับเคล่ือนเครือขาย ทสม.ลานนา กลไกประชารัฐ
เฝาระวังปญหาปาไม ลดหมอกควัน ไฟปา 
3. การดําเนินงานการสงเสริมภาคีเครือขาย พื้นที่เรียนรู
ควบคูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ชุมชนหมูบานปลอดการเผา 
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
ในเชิงรุกอยางตอเนื่องในการจะเสริมสรางใหประชาชน 
มีความตระหนัก และมีความรูความเขาใจเรื่องการลดการ
เผาในที่โลง และพัฒนาชุมชนตนแบบเปนแหลงเรียนรูใน
การศึกษาดูงานในการมีสวนรวมและเฝาระวัง และปองกัน
หมอกควันและไฟปาและการเผาในที่โลงในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยในป 2559 ดําเนินการเปดศูนย
เรียนรูหมูบานปลอดการเผา ในพื้นที่ 3 หมูบาน ดังนี้ 
  1) ศูนยการเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผาบาน
แมเลียบ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
  2) ศูนยการเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผาบาน
น้ําพาง อ.แมจริม จ.นาน 
  3) ศูนยการเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผาบาน
แมกลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๕๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

4. การพัฒนาเสริมศักยภาพองคความรูศูนยเรียนรูหมูบาน
ตนแบบปลอดการเผา จํานวน 20 ศูนย ในพื้นที่ 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยการจัดสัมมนาเสริมศักยภาพองค
ความรูกับศูนยเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผาประชารัฐ
รวมใจ เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันกลุมเปาหมายเขารวม 
จํานวน 150 คน 
5. กิจกรรมเสริมสรางเครือขายอาสาสมัคร ในการเฝาระวัง
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ประชารัฐรวมใจ
เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณาการความรวมมือ 
จ. เชียงใหม) ระหวางวันที่ 8 – 9 มี.ค. 59 จ.เชียงใหม 
6. เวทีบูรณาการและเสริมสรางความรวมมือระหวาง
เครือขาย ทสม. กับภาคีในการเฝาระวังและฟนฟู ทส. 
 - เวทีพัฒนากลไกความรวมมือ เครือขายอาสาสมัคร 
ในการเฝาระวังการบุกรุกทําลายปาไม และลดปญหาไฟปา
หมอกควัน   ( เ วที สมั ชชา เครื อข าย ส่ิ งแวดลอมม ง )  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
 - เวทีพัฒนากลไกขับเคล่ือนเครือขายอาสาสมัครเฝา
ระวังไฟปา ลดหมอกควันไฟปาในพื้นที่อุทยานแหงชาต ิ
ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม 
 - กิจกรรมเปดตัวเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา 
ลดหมอกควัน “อินทนนทฟาใส” ณ ยอดดอยผาตั้งอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท จ.เชียงใหม 
 - กิจกรรมพัฒนากลไกขับเคล่ือนเครือขาย ทสม. และ 
ภาคี 9 จังหวัด ภาคเหนือ (ทสม. ลานนา) ณ จ. เชียงราย 
 - สัมมนาภาคีเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและ

 
 
 
 



  

ผ๖-๑๕๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ณ 
กรุงเทพมหานคร 
 - เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครใน
การเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(อินทนนทฟ า ใส ดอยสุเทพ – ปุยไรหมอกควัน )  ณ 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดจันทบุรี 
การสรางองคความรู และการถายทอดองคความรูจากการ
วิจัย 
  ดําเนินการสรางองคความรู ขยายผลและถายทอด
องคความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมกับภาครัฐใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
  1) ศึกษาผลกระทบจากการแพรกระจายของสารพิษ
ในอากาศจากการเผาตอซังขาวโพดเล้ียงสัตวในที่โลง 
  2) การศึกษาความเชื่อมโยงระหวางความแปรปรวน
ของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนและปจจัยทาง
ภูมิอากาศเพื่อคาดการณสถานการณหมอกควันบริเวณ
ภาคเหนือของไทย 
  3) การพัฒนาจัดตั้งระบบแบบจําลองสภาพอากาศ – 
คุณภาพอากาศ : กรณีศึกษาการทํานายมลภาวะหมอกควัน
ภาคเหนือของประเทศไทย 
  4) โครงการ “เตาเผาขยะชีวมวล” ลดโลกรอน 
การพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อเตรียมความพรอมใน
การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 



  

ผ๖-๑๕๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

  ดําเนินการสรางองคความรูดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อ เปนแหลงองคความรูด านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบมาตรา 6 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ประเทศ ในการสรางความเขาใจเปาหมายของประเทศใน
การลดการเกิดกาซเรือนกระจก และการสงเสริมศักยภาพ
และแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหกับทุกภาคสวนในสังคม 
ใหเกิดความเขาใจทั้งในภาพของทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค 
และโลก โดยเผยแพรผ านเว็บ เพจwww.deqp.go.th 
/environnet โดยนําเสนอแบบ 2 ภาษา แบบบทความ 
และ แผนภาพขอมูล (Info-graphic) 
การเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเปดโอกาสและ
ชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
และสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชนตอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในทองถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนใหมี
เครือขายอาสาสมัคร ทํางานเปนกลไกในการประสานความ
รวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปจจุบัน
ไดมีการบูรณาการอาสาสมัครดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมให เปนหนึ่ง เดียวภายใตรวมธง เครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) เพื่อใหสนับสนุนภารกิจของกระทรวง



  

ผ๖-๑๕๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมประชาชนเปนอาสาสมัคร และ
พัฒนาความรวมมือในการเฝาระวังฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในรูปแบบประชารัฐ โดยในป 2559 มีการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี้ 
  1) สนับสนุนใหมีอาสาสมัคร และขยายแนวรวมภาค
ประชาชนในการรวมกันเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ 76 
จังหวัด และการเสริมสรางความรวมมือ การบูรณาการและ
เชื่อมโยงภาคีเครือขายเพื่อการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การพัฒนาเครือขายอาสาสมัคร
เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณาการความรวมมือ
จังหวัดเชียงใหม (ดอยสุเทพ – ปุย และดอยอินทนนท) 
  2) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ทั่วประเทศ เกิด
กิจกรรมดานการเฝาระวังปาไม ดานน้ํา ดานขยะ และดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน 
กิจกรรมเสริมสรางเครือขายอาสาสมัคร ในการเฝาระวัง
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ประชารัฐรวมใจ
เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณาการความรวมมือ 
จ. เชียงใหม) จํานวนหมูบานที่มีอาสาสมัครเฝาระวังฯ 
จํานวน 100 หมูบาน ประกอบดวย เครือขายอาสาสมัคร
เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ – ปุย และเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา 
ลดหมอกควัน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 



  

ผ๖-๑๕๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

  3) พัฒนาศักยภาพ พรอมทั้งสรางจิตสํานึก ใหความรู 
ความเขาใจ ในการเฝาระวังปองกัน และฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเครือขาย ทสม. 76 จังหวัด 
ผานหลักสูตรตางๆ เชน 
   - จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) เพื่อให 
ทสม. ที่ยังไมเคยผานการอบรม ไดรับรู  และเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของทสม. รวมทั้งมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เพื่อเปนวิทยากร
สรางการมีสวนรวมและบูรณาการเครือขายอาสาสมัครฯ 
   - กิจกรรมการจัดการความรูเครือขาย ทสม. จาก
ภูผาสูมหานที (การเสริมสรางความพรอมของเยาวชน ทสม. 
ในการเปนผูนําดานส่ิงแวดลอม) 
   - การเสริมศักยภาพและความเขมแข็ง ทสม. ใน
การมีสวนรวมเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (การบูรณาการเครือขายอาสาสมัครดาน
ทรัพยากรปาไม) 
  4) ขับเคล่ือนการดําเนินในระดับพื้นที่ เพื่อเช่ือม
ประสานกลไกความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ฟนฟู ทส.ของเครือขาย ทสม. ในพื้นที่ 76 จังหวัด 
  5) ส่ือสารการดําเนินงานสูสาธารณะ การทําส่ือ
ประชาสัมพันธการบูรณาการเครือขายอาสาสมัครในการเฝา
ระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน 
คูมือหลักสูตรมาตรฐาน คูมือวิทยากร นิทรรศการบูรณาการ



  

ผ๖-๑๕๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ความรวมมือ นิทรรศการเครือข ายอาสาสมัครดาน
ส่ิงแวดลอม ผลิตส่ือเผยแพรการดําเนินงานของเครือขาย 
ทสม. เปนตน 
การพัฒนาและใหบริการสารสนเทศส่ิงแวดลอม 
  1.  การพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (หมอกควัน) 

 ดํ า เนินการจัดทํ าฐานขอมู ลด านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในรูปของสารสนเทศภูมิศาสตร  
ที่มีรายละเอียดในระดับหมูบาน ประกอบกับภาพถายทาง
อากาศ และภาพถายดาวเทียม ที่แสดงใหเห็นสภาพการใช
ประโยชนของพื้นที่ไดอยางชัดเจน พื้นที่ จังหวัดลําปาง 
พะเยา เพื่อนําฐานขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหสําหรับการ
วางแผนในการรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน ในพื้นที ่

 กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร  
- โดยสํานักส่ิงแวดลอมดําเนินการโครงการจัดการขยะ 
และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดวยการ
จัดตั้ง ศูนย เรียนรูดานการจัดการขยะในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 แหง และพัฒนาโรงเรียน
เหลานี้ใหเปนศูนยเรียนรูดานการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน 
12 แหง เพื่อถายทอดองคความรูดานการจัดการขยะ น้ํา
เสีย และพลังงาน 
 
เมืองพทัยา 
สงเสริมการจัดการขยะตนทางและชุมชนบานเนินทางรถไฟ

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



  

ผ๖-๑๕๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ชุมชนตนแบบการจัดการขยะ เพื่อสรางนวัตกรรมดานการ
จัดการขยะขึ้นในชุมชน  

    1. ปุยอินทรีย จาก เศษกิ่งไมบดยอย, ปุยนานาชาติ 
(ปฏิกูลแหงที่จัดการได) และนํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
    2. กลองเครื่องด่ืมแลกกระเบ้ืองมุงหลังคาวัสดุรีไซเคิล 

    3. พลาสติกแลกนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับใชกับเครื่องยนต 
    4. นํ้ายาอเนกประสงค จากเปลือกผลไม 
    5. นํ้าหมักชีวภาพบําบัดนํ้าเสียและกําจัดแมลง จาก
เศษอาหาร 

     6. ปุยนํ้าชีวภาพจากหัวปลา หัวกุง ทดแทนปุยนํ้า
เคมีสําหรับปลูกพืชไรดิน (ไฮโดรโปนิกส) 
 
เทศบาลนครปากเกร็ด 

- จัดโครงการคลองสวยน้ําใส ชาวปากเกร็ดรวมใจ
พัฒนาคลองบางพูด โดยจัดอบรมการตรวจวิเคราะหสภาพ
น้ํา และฝกปฏิบัติโดยใชชุดตรวจวิเคราะหสภาพน้ําของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหแกประชาชน  

- โครงการสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยรณรงค
และจัดนิทรรศการใหความรูกับประชาชนในเขตพื้นที่ 

- โครงการเฝาระวังและฟนฟูแหลงน้ําในเขตเทศบาล 
โดยจัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมดูแลรักษาแหลงน้ําใน
เขตเทศบาล และจัดนิทรรศการใหความรูแกประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๕๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เทศบาลนครระยอง 
- มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกกลุมอนุรักษแมน้ําระยองและปาชายเลน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ผานโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
กลุมอนุรักษฯ  เมื่อ วันที่  13 – 14 มีนาคม 2557 
-มีโครงการฝกอบรมและถายทอดองคความรูดานการ
อนุรักษปาชายเลนจากรุนสูรุน ประจําปงบประมาณ 2559 
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 (กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ) 
 
เทศบาลนครอุดรธานี 
- มีการจัดกิจกรรมการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการของเทศบาลฯ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยสงขลา  
ผลดําเนินการป 2557  

1. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศศาสตรดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวม 16 
ชั้นขอมูล  

2. จัดงานอบรมการนําขอมูลและเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศไปประยุกต ใช เพื่อการวางแผนพัฒนา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา รวม ผูเขาอบรม 108 คน  

3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรบน 
Website เพื่อใหหนวยงานและประชาชนทั่วไปเขาถึง และ 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๕๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

Download ขอมูลไปใช ชื่อเวปไซต http://www.rsgis. 
psu.ac.th/ 
ผลดําเนินการป 2558  

1. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศศาสตรดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวม 23 
ชั้นขอมูล  

2. จัดงานอบรมการนําขอมูลและเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศไปประยุกต ใช เพื่อการวางแผนพัฒนา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในลุมน้ํา ทะเลสาบ
สงขลา รวมผูเขาอบรม 118 คน  

3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรบน 
Website เพื่อใหหนวยงานและประชาชนทั่วไปเขาถึง และ 
Download ขอมูลไปใช ชื่อเวปไซตhttp://www.rsgis.psu.ac.th/ 
ผลดําเนินการป 2559  

1. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศศาสตรดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในลุมน้ํา ทะเลสาบสงขลา รวม 
13 ชั้นขอมูล  

2. จัดงานอบรมการนําขอมูลและเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชเพื่อการวางแผนพัฒนาดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา รวมผูเขาอบรม 107 คน  

3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรบน Website 
เพื่อใหหนวยงานและประชาชนทั่วไปเขาถึง และ Download 
ขอมูลไปใช ชื่อเวปไซต http://www.rsgis.psu.ac.th/ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๕๙ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๖.๒.๘ สนับสนุนบุคลากร
และเพิ่มสัดสวนงบประมาณ
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งใหความสําคัญ
กับการตรวจสอบและ
ติดตามตัวชี้ วัดดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ใ น 
พื้นที่ เพื่อใหการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ งแวดล อม ได รั บ
ความสําคัญเท ากับการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
หนวยงานรับผิดชอบ : 
มท (อปท.) 

กระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลนครปฐม 
- เทศบาลไดมีการสนับสนุนงบประมาณดานส่ิงแวดลอม
อยางตอเนื่อง ไดแก 

1. โครงการรณรงคและประชาสัมพันธส่ิงแวดลอม  
เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเยาวชนในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยจัดกิจกรรมรณรงคตางๆ อาทิ การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กิจกรรมการ
ประกวด กิจกรรมที่สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมรวมถึง
การจัดอบรม/ประชุมตางๆที่เกี่ยวของ เปนตน จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธต างๆที่ เกี่ ยวกับการรณรงคทางด าน
ส่ิงแวดลอม อาทิ วารสาร ไวนิล แผนพับ เปนตน 

2. โครงการรณรงคสง เสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของน้ําทวมและแนวทางการมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียมีสวนรวมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบรวมทั้งทราบถึงหลักผูกอมลพิษเปน
ผูจาย โดยการจัดทําส่ือประชาสัมพันธตางๆ 

3. โครงการรณรงคทําความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาล
นครนครปฐม เพื่อรณรงคทําความสะอาดพื้นที่ชุมชน ถนน 
และทางเทา ภายในเขตเทศบาล เพื่อเปนการบํารุงรักษา
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในเขตเทศบาลใหนาอยู

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๖๐ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ปราศจากมลพิษส่ิงแวดลอม  พื้นที่ชุมชน ถนนและทางเทา
ภายในเขตเทศบาล 

4.  กิ จกรรมในการส ง เสริ มการจั ดดู แลรั กษา
ส่ิงแวดลอมภายในเขตเทศบาลตางๆ เชน การดูแลคูคลอง 
และลํารางสาธารณะ 

 5. การจัดหาครุภัณฑเพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
ภายในเขตเทศบาล  เชน  ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑงานบานงานครัว เปนตน 

 
เทศบาลนครอุดรธานี 
- มีการดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณในดานการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในพื้นที่อยางตอเนื่อง โดย
การจัดการส่ิงแวดลอมเปนหนึ่ งในนโยบายที่ สําคัญที่
เทศบาลฯดําเนินการ 
 
เมืองพัทยา 
เพิ่มงบประมาณดานการจัดการส่ิงแสวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอ เนื่องจากมีภารกจิรับผิดชอบ
ในหลายดาน 
 
 
 
 
- เมืองพัทยาขาดบุคลากรดานส่ิงแวดลอม 
 
เทศบาลนครระยอง 

มีอุปสรรค คือ เนื่องจากพื้นที่ปาชายเลนในเขต
เทศบาลนครระยองทั้งหมดเปนพื้นที่ปาตามมติ ครม.เมื่อ
วันที่  22 สิงหาคม 2543 ซึ่ ง ผู รับผิดชอบคือ กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหเทศบาลนคร
ระยองติดปญหาในการดําเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ควรมีประชุมชี้แจง อบรม เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิด เห็น และติดตามผลการดําเนินการตาม
คูมือเพื่อปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริงอยางสม่ําเสมอ 



  

ผ๖-๑๖๑ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๖.๒.๙ จัดทําคูมือและแนว
ทางการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในระดับพื้นที่ในเรื่องตางๆ 
โดยละ เอี ยด  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความ
เขาใจในการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่อยาง
แทจริง รวมถึงเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
และองคกรในระดับพื้นที่
ในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หนวยงานรับผดิชอบ : 
ทส  มท (อปท.)  อพช. 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สสภ.4  
- ดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับ
ภาคเหนือ พ.ศ.2556-2559 
 
สสภ.7  
- ดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับ
ภาคเหนือ พ.ศ. 2556-2559 
 
สสภ.8  
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําคูมือส่ิงแวดลอมดีเริ่มที่บาน  
2. ดําเนินการจัดทําเอกสารเสนทางการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
3. ดําเนินการจัดทําสมุด 3 R 
4. ดําเนินการจัดทําแฟมเอกสารเผยแพรขยะอันตราย 
ในครัวเรือน 
 
สสภ.12  
- จัดทํ าแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2556-2559 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



  

ผ๖-๑๖๒ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

สสภ.1๑  
   - จัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2556-2559 
   - สสภ.11 รวมกับ ทสจ.นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรและ
ศรีสะเกษ จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด
ระยะ 5 ป (2558-62) โดยเนน การผลักดันนโยบายตาม 
roadmap การจัดการขยยะมูลฝอย ลงไปสูการปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ประกอบดวย 

1) การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม 
2) การจัดการขยะมูลฝอยใหมในรูปแบบรวมศูนยเพื่อ

แปรรูปเปนพลังงาน 
3) กาวางระเบี ยบและมาตรการในการจั ดการ 

ขยะมูลฝอยการสรางวินัยดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 
สสภ.13  
- ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตก พ.ศ.2560-2564 
 
สสภ.๑4  
- ดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับ
ภาคใต พ.ศ.2556-2559 และจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภาคใต  
พ.ศ. 2560-2564 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๖๓ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.สตูล  
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดทําเอกสารวิชาการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมของจังหวัดสตูล และการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๒. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
 
ทสจ.พิษณุโลก  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนแมบทการจัดการน้ําเสีย 
2. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

 
ทสจ.สุโขทัย  
- ไดดําเนินการเพื่อจัดทําแนวทาง การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม จังหวัดสุโขทัย 

2. จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2558 – 2562 จังหวัดสุโขทัย 

3. จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ.2559 – 2564 จังหวัด
สุโขทัย 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๖๔ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

สุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    5. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ของจังหวัด
สุโขทัย (ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558 – 2562) 
 
ทสจ.ชัยนาท 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม
ระดับจังหวัด  
2. จัดทําฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
 
ทสจ.ชลบุรี  
- จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

- จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

5. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ของจังหวัดชลบุรี 
(ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558 – 2562) 
 
ทสจ.จันทบุรี 
- จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดจันทบุรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
 
ทสจ.สระแกว 
- ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด จั งหวัดสระแกว  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 



  

ผ๖-๑๖๕ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ทสจ.มุกดาหาร  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.  จั ดทํ า เอกสาร เผยแพรประชา สัมพันธ  และ 
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธออกหนวยจังหวัดเคล่ือนที ่
ในการเผยแพรความรูดานส่ิงแวดลอม 

2. จัดทําแผนพับเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย การ 
คัดแยกขยะมูลฝอย ภาวะโลกรอน และการจัดทํา EIA  

 
ทสจ.ยโสธร 
๑.จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดยโสธร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ – ๒๕๖๐  
๒. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ของจังหวัดยโสธร 
(ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558 – 2562) 

๓. จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ และจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธ 

 
ทสจ.ศรีสะเกษ  
ดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําแผนแมบทการจัดการน้ําเสีย 
2. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดศรี

สะเกษ ระยะ 5 ป (2558-62)  โดยเนน การผลักดันนโยบาย
ตามroadmap การจัดการขยยะมูลฝอย ลงไปสูการปฏิบัติ 
ในระดับพื้นที่ประกอบดวย 

1) การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม 
2) การจัดการขยะมูลฝอยใหมในรูปแบบรวมศูนย

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผ๖-๑๖๖ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

เพื่อแปรรูปเปนพลังงาน 
3) กาวางระเบียบและมาตรการในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย การสรางวินัยดานการจัดการขยะมูลฝอย 

 
ทสจ.รอยเอ็ด 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด  

1. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
รอยเอ็ด พ.ศ. 2558 – 2562 

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม
ในระดับจังหวัด ในแตละปงบประมาณ 

 
ทสจ.กําแพงเพชร  
- ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  
- จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ 
- จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ.2559 – 2564  
- ดําเนินการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูเรื่องขยะ 
การคัดแยกขยะ การทําน้ําหมักชีวภาพ 
- จัดทําชุดนิทรรศการความรูดานการจัดการขยะมูลฝอย 

 
ทสจ.อุตรดิตถ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



  

ผ๖-๑๖๗ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

๒. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ
(ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558 – 2562) 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
อุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ ๒๕๕๙ และ
๒๕๖๐ 

 
ทสจ.หนองบัวลําภู 
ดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําแผนบริกหารจัดการขยะจังหวัดหนองบัวลําภู  
2. จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.

2559-2564 
 

ทสจ.ชุมพร 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร 
2. จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ.2559 – 2564 จังหวัด
ชุมพร 

3. จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ชุมพร (ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558 – 2562) 
 
ทสจ.สตูล  
ดําเนินการ 
  ๑.จัดทําเอกสารวิชาการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของจังหวัดสตูลและการเปล่ียนแปลงสภาวะ

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

ผ๖-๑๖๘ 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏบิตั ิ

ผลการดําเนนิงานในระยะสิน้สุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเหน็และขอเสนอแนะ 

ภูมิอากาศ 
  ๒ .จัดทํ าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจั งหวัดสตูล  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร  
- โดยสํานักส่ิงแวดลอมดําเนินการจัดทําคูมือการอนุรักษ
พลังงานสําหรับอาคารประเภทตาง ๆ ไดแกศูนยการคา อาคาร
สํานักงาน โรงแรม โรงเรียน และ สถานพยาบาล 
 
เมืองพัทยา 
- จัดทําคูมือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และนํากลับมาใช
ประโยชนขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อใหประชาชนเขาใจหลัก 3Rs 
สงเสริมกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยการลดการใช การใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการลดปริมาณขยะตั้งแตตนทางคือ ในครัวเรือน ถือ
เปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสรางสังคมการ
บริโภคอยางยั่งยืน 
 
เทศบาลนครระยอง  
- ไดรวบรวมจัดทําคูมือ ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูล 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
หมายเหต ุ :   ๑.      หมายถงึ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

  ๒. ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลที่สามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานที่สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๗  
 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใต 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสดุแผน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  หนวยงาน ...... 

ผ๗-๑ 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 
ภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  (ระยะส้ินสุดแผน) 

คําชี้แจง 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559  เปนแผนท่ีชี้นําใหกระทรวงหรือหนวยงานของทาน ซ่ึง 
มีท้ังหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 
รายยุทธศาสตรในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอมไดจัดทําแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะสิ้นสุดแผน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศสําหรับการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับตอไป (พ.ศ. 2560–2564)  ใหมี
ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนจัดการฯ ในระยะสิ้นสุดแผน  

แบบรายงานฯ ฉบับนี้ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบรายงานฯ เปนขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูล ซ่ึงจะชวยใหสํานักงาน

ติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม สามารถจําแนกหนวยงานและติดตอประสานงาน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณ  
นอกจากนั้น ยังเปนการปรับปรุงฐานขอมูลภาคีเครือขายเพ่ือการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  และเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน     

สวนท่ี 2 การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร จํานวน ๓ หัวขอ ไดแก 
1) ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงเปนการใหขอมูลหรือสรุปผลการดําเนินงานตั้งแต

ประกาศใชแผนจนถึงปจจุบันวามีความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางไร  โดยใหขอมูลตัวเลข ผลงาน หรือผลการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับคําอธิบายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  ซ่ึงอาจมีท้ังกรณีท่ีหนวยงานของทานไดดําเนินการใดๆ ท่ีเกิดผลและ
สอดคลองกับตัวชี้วัดรายยุทธศาสตรจนสําเร็จและบรรลุผลตามคําอธิบายตัวชี้วัดในชองดานซาย หรือกรณีท่ีหนวยงานของ
ทานอยูระหวางดําเนินการ และผลท่ีไดรับยังไมบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ตลอดจนกรณีท่ีหนวยงานของทาน 
ไมสามารถดําเนินการใดๆ ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดได    

2)  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕– 
๒๕๕๙ โดยใหขอมูลหรือระบุปจจัยท่ีเปนสาเหตุซ่ึงสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอการดําเนินงานของทาน จนไม
สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด และ/หรือสนับสนุนใหมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด 
รายยุทธศาสตรท่ีทานรับผิดชอบไดสําเร็จ 

๓)  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของหนวยงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ โดยใหทานแสดงขอคิดเห็นตอตัวชี้วัดรายยุทธศาสตรตามแผนจัดการฯ ถึงความเหมาะสม
และสอดคลอง หรือการขัดตอกฎระเบียบใดๆ  หรือบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน  รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไขปรับปรุง
การดําเนินงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนอันเปนการปองกันหรือ
แกไขปญหาไดอยางถูกตองตรงประเด็น และมีผลตอการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ใหไดสัมฤทธิ์ผลมากข้ึน 

 
 



  หนวยงาน ...... 

ผ๗-๒ 

สวนท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร จํานวน ๓ หัวขอ ไดแก 
1)  ผลการดําเนินงานของหนวยงาน  ซ่ึงเปนการใหขอมูลหรือสรุปผลกระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู

การปฏิบัติ  ตั้งแตประกาศใชแผนจนถึงปจจุบันวามีความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางไร  โดยใหขอมูลของ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ รวมท้ังผลผลิตและผลลัพธท่ีสอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร 
ตั้งแตข้ันตอนการเตรียมความพรอมของหนวยงานในการดําเนินงานเพ่ือแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ไดแก การจัดประชุม/สัมมนา
ในการสรางความเขาใจเก่ียวกับแผนจัดการฯ การสรางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับแผนจัดการฯ เปนตน 
ซ่ึงอาจมีท้ังกรณีท่ีหนวยงานของทานไดดําเนินการใดๆ ท่ีเกิดผลและสอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติราย
ยุทธศาสตรในชองแรกดานซายและดําเนินการไดสําเร็จแลว  หรือกรณีท่ีหนวยงานของทานอยูระหวางดําเนินการ และผลท่ี
ไดรับยังไมสอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร ตลอดจนกรณีท่ีหนวยงานของทาน ไมสามารถ
ดําเนินการใดๆ ใหสอดคลองกับแผนงานและแนวทางปฏิบัติได  ท้ังนี้ ทานสามารถแนบเอกสารหรือสิ่งพิมพใดๆ ท่ีเก่ียวของมา
ประกอบการใหขอมูลได 

2)  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕– 
๒๕๕๙ โดยใหขอมูลหรือระบุปจจัยท่ีเปนสาเหตุซ่ึงสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอการดําเนินงานของทาน จนไม
สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และ/หรือสนับสนุนใหมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนงานและ 
แนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรท่ีทานรับผิดชอบไดสําเร็จ 

๓)  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของหนวยงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ โดยใหทานแสดงขอคิดเห็นตอแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรตาม 
แผนจัดการฯ  ถึงความเหมาะสมและสอดคลอง หรือการขัดตอกฎระเบียบใดๆ  หรือบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน  รวมท้ัง
ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนอันเปนการปองกันหรือแกไขปญหาไดอยางถูกตองตรงประเด็น และมีผลตอการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สํานักงานฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบรายงานฯ ฉบับนี้  ซ่ึงไดจัดกลุมแบบรายงานฯ โดย
แยกตามกระทรวงและหนวยงานไวแลว โดยมีกรอบระยะเวลาของขอมูลและรายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ 
การประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555–ปจจุบัน   ท้ังนี้ 
ทานสามารถดาวนโหลดไฟลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 และไฟลแบบรายงานฯ ของแตละหนวยงาน
ไดท่ีเว็บไซต  http://www.onep.go.th และโปรดสงแบบรายงานฯ กลับมายังสํานักงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส e-
mail : mepp@onep.go.th ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม 25๖๐ 

สุดทายนี้ สํานักงานฯ ขอขอบคุณทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบรายงานฯ มา ณ โอกาสนี้ เปนอยางสูง 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mepp@onep.go.th


  หนวยงาน ...... 

ผ๗-๓ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 
           ภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  (ระยะส้ินสุดแผน) 

 

นาย/นาง/นางสาว           

นามสกุล    

ตําแหนง   

กระทรวง/หนวยงาน   

สํานัก/กอง   

กลุม/ฝาย   

ท่ีอยู    

โทรศัพท โทรสาร   

E-mail    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนวยงาน ...... 

ผ๗-๔ 

สวนที่ 2  การดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผน 
               โปรดใหขอมูลตัวเลขหรือขอมูลผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดทางดานซายมือ  พรอมทั้งอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวของกับขอมูล/ตัวชี้วัดที่ดําเนินการโดยสังเขป  
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ขอมูลตัวชี้วัด 

(Baseline data) 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

ปฐาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตรที่ 1 
......................... 

1.๑ ............................................................................ 
หนวยวัด : ชนิด/ประเภท 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
๑. ..........................................................................    
(อางอิงจาก ……………………………………………..…………….) 
ขอมูลที่ตองการ : ………………………………………………….. 
หนวยงานเจาของขอมูล :  
-  …………… 
- …………… 

......................................... 
 
ที่มา: .............................., 
....................... 
 

    
 

   

 ปญหา/อุปสรรค 
 
 
 
 

 ความเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ      ที่มาของขอมูลตัวชี้วัด นํามาจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559   



  หนวยงาน ...... 

ผ๗-๕ 

สวนที่ 3  การดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559  

              ระยะสิ้นสุดแผน   

              โปรดใหขอมูลสถานะการดําเนินงาน พรอมทั้งระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติดานซายมือ และระบุผลการดําเนินงานโดยสังเขป    

 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานระยะปสุดทายของแผน ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน ปญหา/อุปสรรค ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรที่ .......................................................................................................... 

แผนงานที่ ............................................................................................................  
ระยะ................................. 
๑.๑.๑ ................................ 
...................................... 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
-  …………… 
- …………… 

-   .................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
หมายเหตุ      ๑)  ที่มาของขอมูลในชอง ผลการดําเนินการในระยะปสุดทายของแผน นํามาจากขอมูลที่หนวยงานของทานสงรายงานผล ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (ในกรณีที่หนวยงาน       

ไมไดสงรายงานดังกลาว จะนําขอมูลจากผลการดําเนินการในระยะคร่ึงแผน นํามาจากขอมูลที่หนวยงานของทานสงรายงานผล ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ) 
                   ๒) หากหนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมหรือยังมิไดรายงานผลในระยะคร่ึงแผน  สามารถรายงานผลดังกลาวเพิ่มเติมได ในชองของ  
                     ผลการดําเนินงานระยะสิ้นสุดแผน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๘  
 

อักษรยอช่ือหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 



ผ8-๑ 
 

 
อักษรยอช่ือหนวยงาน 

 
 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

กก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กข. กรมการขาว 

กค กระทรวงการคลัง  

กต กระทรวงการตางประเทศ 

กทท. กรมการทองเท่ียว 

กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กปน. การประปานครหลวง 

กปภ. การประปาสวนภูมิภาค 

กปม. กรมประมง 

กปส. กรมประชาสัมพันธ 

กพร. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กวก. กรมวิชาการเกษตร 

กศน. กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กสก. กรมสงเสริมการเกษตร 

กสส. กรมสงเสริมสหกรณ 

กสอ. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กห กระทรวงกลาโหม 

คค กระทรวงคมนาคม 

คพ. กรมควบคุมมลพิษ  

จท. กรมเจาทา 

ชป. กรมชลประทาน 

ดท. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

ทด. กรมท่ีดิน 

ทธ. กรมทรัพยากรธรณี  



ผ8-๒ 
 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

ทน. กรมทรัพยากรน้ํา 

ทบ. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ทร. กองทัพเรือ 

ทส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทสจ. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

ทสม. อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

ธร. กรมธนารักษ 

นร สํานักนายกรัฐมนตรี 

บก. กรมบัญชีกลาง 

บมจ. รถไฟฟากรงุเทพ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

บีทีเอส บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ปค. กรมการปกครอง 

ปภ. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปม. กรมปาไม 

พณ กระทรวงพาณิชย 

พด. กรมพัฒนาท่ีดิน 

พน กระทรวงพลังงาน  

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

พส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

ม. มหาวิทยาลัย 

มท กระทรวงมหาดไทย 

มทร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มรภ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยธ กระทรวงยุติธรรม 

ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

วท กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วธ กระทรวงวัฒนธรรม 

ศก. กรมศิลปากร 



ผ8-๓ 
 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

ศธ กระทรวงศึกษาธิการ 

ศภช. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกท. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
  
   

สกอ. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สวก. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

สงป. สํานักงบประมาณ 

สช. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

สถ. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สธ กระทรวงสาธารณสุข  

สนข. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

สปก. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

สป.ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สป.อก. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สผ. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ 

สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สส. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สสก. สํานักงานสงเสริมกิจการการศึกษา 

สสช. สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สสภ. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

อจน. องคการจัดการน้ําเสีย 



ผ8-๔ 
 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

อน. กรมอนามัย 

อบก. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

อปท. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อพช. องคกรพัฒนาเอกชน 

อพท. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) 

อส. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

อสพ. องคการสวนพฤกษศาสตร 

อสส. องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 

ออป. องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

http://www.zoothailand.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๙  
 

แบบสอบถามการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สํานักติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

โทรศัพท: 0-2265-6๖๘๖  โทรสาร 0-2265-653๖  E- Mail : mepp@onep.go.th  ผ9-1 

 แบบสอบถาม 
การเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานวา ในชวงเวลาท่ีผานมา หนวยงานของทาน 
มีปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือไม ดังปจจัยตางๆ ตอไปนี้    
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

ใช ไมใช 

1.  ดานลักษณะโครงสรางของหนวยงาน   
1.1 มีหนวยงานดานการติดตามประเมินผลท่ีสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน   
1.2 มีความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    
1.3 มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนและสนับสนุนบทบาทหนาท่ีในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    

2. ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานของหนวยงาน     
2.1 มีการกําหนดภารกิจและมอบหมายงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานใหกับระดับผูปฏิบัติงาน 
อยางชัดเจน  

  

2.2 มีการถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลจากระดับองคกร ลงมายังระดับสํานัก /กอง/
กลุม/ สวน/ ฝาย จนถึงระดับของผูปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามลําดับ 

  

2.3 มีการไดรับความรวมมือจากการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการติดตามประเมินผลของ
หนวยงาน  

  

3. ดานการสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงาน 
3.1 มีวิสัยทัศนและความรูความเขาใจในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
3.2 มีการใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    
3.3 มีการรับฟงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะแกผูปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการติดตามประเมินผลของ
หนวยงาน  

  

4. ดานความพรอมของงบประมาณ 
4.1 มีการจัดสรรงบประมาณในแตละปท่ีสอดคลองกับภารกิจในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
4.2 มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีสอดคลองกับภารกิจในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
4.3 มีการจัดสรรพ้ืนท่ีและวางรูปแบบสํานักงานท่ีสอดคลองกับภารกิจในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
4.4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   

5. ดานความพรอมของผูปฏิบัติงาน 
5.1 มีสัดสวนจํานวนผูปฏิบัติงานกับปริมาณงานท่ีสอดคลองกับภารกิจในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    
5.2 มีทัศนคติและความมุงม่ันในการติดตามประเมินผลของหนวยงานใหบรรลุผลสําเร็จ    
5.3 มีความเขาใจในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงคในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
5.4 มีความรู/ทักษะ/ศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจในการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    
5.5 มีการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน โดยเสริมสรางความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมและพัฒนาศักยภาพ 
ในการติดตามประเมินผล ไดแก การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมินผล เปนตน 
 

  

เลขที่แบบสอบถาม     

มีต่อดา้นหลงั 
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กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สํานักติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

โทรศัพท: 0-2265-6๖๘๖  โทรสาร 0-2265-653๖  E- Mail : mepp@onep.go.th  ผ9-2 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

ใช ไมใช 

6. ดานการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
6.1 มีการควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผลภายในหนวยงาน   
6.2 มีการติดตอประสานงานจากหนวยงานภายนอกเพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
6.3 มีการปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานภายหลังจากการรายงานผลแลว    

7. ดานการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน   
7.1 มีการกําหนดมาตรการลงโทษ ในกรณีท่ีไมมีการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
7.2 มีการใหรางวัลหรือผลตอบแทน ในกรณีท่ีมีการติดตามประเมินผลของหนวยงานบรรลุผลสําเร็จ   

8. ดานการจัดจางท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน     
8.1 มีการติดตอประสานงานในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ี
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลของหนวยงานใหบรรลุผลสําเร็จ 

  

8.2 มีการใหความสําคัญและขอเสนอแนะตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทําผลงาน/โครงการ
ท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลของหนวยงาน 

  

9. ดานสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี     
9.1 การเมืองในระดับตางๆ มีอิทธิพลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
9.2 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    
9.3 ชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคม มีอิทธิพลตอการใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลของ
หนวยงาน  

  

9.4 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในองคกรหรือในพ้ืนท่ี มีอิทธิพลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงาน   
9.5 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลตอการติดตามประเมินผลของหนวยงาน    

10. ทานมีขอเสนอแนะในการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะผูศึกษาโครงการฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน    

ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวกที่ ๑๐ 
 

สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตาม 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ10.1-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.1 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 สวนกลาง : 
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  78.97 21.03 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

87.20 12.80 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

71.80 28.20 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

77.90 22.10 

2 การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน   79.70 20.30 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบท่ีมีการจัดสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

77.90 22.10 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

81.40 18.60 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

79.80 20.20 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 78.87 21.13 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

84.30 15.70 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

83.30 16.70 

3.3 การรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

69.00 31.00 

4 ความพรอมของงบประมาณ 65.98 34.03 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.30 27.70 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

67.50 32.50 

4.3 รูปแบบการจัดสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

60.20 39.80 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
 

63.90 36.10 



ผ10.1-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 72.52 27.48 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.70 45.30 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมีความมุงมั่นในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

78.80 21.20 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

79.10 20.90 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

79.10 20.90 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมินผล เปนตน 

70.90 29.10 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 75.63 24.37 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

71.80 28.20 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ จาก
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

84.60 15.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

70.50 29.50 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 33.75 66.25 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

29.50 70.50 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

38.00 62.00 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน   70.95 29.05 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

71.80 28.20 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

70.10 29.90 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ
หนวยงาน 

73.04 27.00 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

63.80 36.30 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ   

74.70 25.30 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสําคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
 

76.30 23.80 



ผ10.1-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

70.90 29.10 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

79.50 20.50 

 
หมายเหตุ  
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564  พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.923 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.2-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.2 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคเหนือตอนบน 1 : แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง เชียงใหม ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  73.80 26.20 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

79.40 20.60 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

68.10 31.90 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.90 26.10 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   82.60 17.40 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

85.50 14.50 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

79.70 20.30 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

82.60 17.40 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 85.93 14.07 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

85.30 14.70 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

85.50 14.50 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

87.00 13.00 

4 ความพรอมของงบประมาณ 62.28 37.73 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.00 42.00 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

69.10 30.90 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.80 41.20 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

63.20 36.80 



ผ10.2-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 70.98 29.02 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

44.10 55.90 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

85.50 14.50 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

78.30 21.70 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

75.40 24.60 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

71.60 28.40 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 75.47 24.53 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

82.10 17.90 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

77.60 22.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

66.70 33.30 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 39.55 60.45 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

41.80 58.20 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

37.30 62.70 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 39.10 60.90 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

39.10 60.90 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

39.10 60.90 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

68.62 31.38 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.50 45.50 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

67.70 32.30 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

66.70 33.30 



ผ10.2-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

75.40 24.60 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

78.80 21.20 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.910 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.3-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.3 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคเหนือตอนบน 2 : แพร  นาน พะเยา เชียงราย ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  82.73 17.27 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

89.30 10.70 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

76.80 23.20 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

82.10 17.90 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   82.67 17.43 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

83.90 16.10 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

78.90 21.40 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

85.20 14.80 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 83.70 16.30 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

82.10 17.90 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

87.50 12.50 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

81.50 18.50 

4 ความพรอมของงบประมาณ 59.23 40.78 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

68.50 31.50 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

56.40 43.60 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

61.10 38.90 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

50.90 49.10 



ผ10.3-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 72.48 27.52 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.40 53.60 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

83.90 16.10 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

87.50 12.50 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

75.00 25.00 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

69.60 30.40 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 76.90 23.10 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

79.60 20.40 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

77.60 22.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

73.50 26.50 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 40.00 60.00 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

36.00 64.00 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

44.00 56.00 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 53.65 46.35 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

53.10 46.90 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

54.20 45.80 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

68.70 31.30 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.80 41.20 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

68.60 31.40 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

68.60 31.40 



ผ10.3-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

75.00 25.00 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

72.50 27.50 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.944 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.4-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.4 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคเหนือตอนลาง 1 : อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  70.17 29.83 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

71.20 28.80 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

70.80 29.20 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

68.50 31.50 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   74.00 26.00 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

72.60 27.40 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

73.00 27.00 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

76.40 23.60 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 77.03 22.97 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

76.40 23.60 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

78.60 21.40 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

76.10 23.90 

4 ความพรอมของงบประมาณ 53.93 46.08 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.90 45.10 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.50 53.50 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

51.40 48.60 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

62.90 37.10 



ผ10.4-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 68.38 31.62 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

43.70 56.30 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

78.90 21.10 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

78.90 21.10 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

69.00 31.00 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

71.40 28.60 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 64.00 36.00 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

65.70 34.30 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

63.40 36.60 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

62.90 37.10 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 44.20 55.80 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

37.70 62.30 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

50.70 49.30 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 49.65 50.35 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

50.70 49.30 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

48.60 51.40 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

74.58 25.42 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

64.80 35.20 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

74.60 25.40 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

78.60 21.40 



ผ10.4-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

70.40 29.60 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

84.50 15.50 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.944 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.5-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.5 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคเหนือตอนลาง 2 : พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  68.73 31.27 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

70.40 29.60 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

69.10 30.90 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

66.70 33.30 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   74.80 25.20 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

69.10 30.90 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

75.30 24.70 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

80.00 20.00 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 72.83 27.17 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.80 27.20 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

71.60 28.40 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

74.10 25.90 

4 ความพรอมของงบประมาณ 58.85 41.15 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

55.60 44.40 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

57.50 42.50 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

59.30 40.70 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

63.00 37.00 



ผ10.5-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 65.34 34.72 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

38.80 61.30 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

77.80 22.20 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

73.80 26.30 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

70.00 30.00 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

66.30 33.80 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 66.80 33.20 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

71.40 28.60 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

64.10 35.90 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

64.90 35.10 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 40.70 59.30 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

34.60 65.40 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

46.80 53.20 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 48.70 51.30 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

48.70 51.30 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

48.70 51.30 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

64.14 35.86 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

57.10 42.90 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

49.40 50.60 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

67.50 32.50 



ผ10.5-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

72.70 27.30 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

74.00 26.00 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient)เทากับ 0.939 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.6-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.6 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคกลางตอนบน 1 : ปทุมธานี สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  77.97 22.03 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

78.10 21.90 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

82.20 17.80 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.60 26.40 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   77.23 22.77 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

79.20 20.80 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

72.20 27.80 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

80.30 19.70 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 84.20 15.80 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

80.60 19.40 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

83.30 16.70 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

88.70 11.30 

4 ความพรอมของงบประมาณ 51.58 48.43 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

43.10 56.90 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

52.80 47.20 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

59.70 40.30 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

50.70 49.30 



ผ10.6-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 71.84 28.16 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

47.20 52.80 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

80.60 19.40 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

83.10 16.90 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

76.10 23.90 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

72.20 27.80 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 73.33 26.67 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

77.10 22.90 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

74.30 25.70 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

68.60 31.40 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 41.45 58.55 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

38.60 61.40 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

44.30 55.70 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 57.25 42.75 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

55.70 44.30 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

58.80 41.20 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

70.34 29.66 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

59.70 40.30 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

67.60 32.40 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

69.60 30.40 



ผ10.6-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

75.40 24.60 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

79.40 20.60 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.950 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.7-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.7 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคกลางตอนบน 2 : ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  85.07 14.93 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

84.10 15.90 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

89.90 10.10 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

81.20 18.80 

2 การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน   85.63 14.37 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

82.90 17.10 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

87.00 13.00 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

87.00 13.00 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 88.47 11.53 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

84.10 15.90 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

88.40 11.60 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

92.90 7.10 

4 ความพรอมของงบประมาณ 65.80 34.20 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

66.70 33.30 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.30 37.70 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

67.10 32.90 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

67.10 32.90 



ผ10.7-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 76.10 23.90 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

47.10 52.90 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

85.50 14.50 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

88.40 11.60 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

84.10 15.90 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

75.40 24.60 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 78.30 21.70 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

80.90 19.10 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

77.90 22.10 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

76.10 23.90 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 50.70 49.30 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

48.50 51.50 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

52.90 47.10 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 50.75 49.25 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

49.30 50.70 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

52.20 47.80 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

77.06 22.94 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

67.60 32.40 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

76.50 23.50 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

82.40 17.60 



ผ10.7-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

73.50 26.50 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

85.30 14.70 

 
หมายเหตุ  
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.912 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.8-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.8 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคกลางตอนกลาง : สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  71.97 28.03 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

79.60 20.40 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

63.60 36.40 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.70 27.30 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   78.53 21.47 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

78.20 21.80 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

78.20 21.80 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

79.20 20.80 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 80.27 19.73 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

83.60 16.40 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

83.60 16.40 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

73.60 26.40 

4 ความพรอมของงบประมาณ 57.55 42.45 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.20 41.80 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.50 45.50 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

56.40 43.60 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

61.10 38.90 



ผ10.8-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 73.38 26.62 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

47.30 52.70 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

89.10 10.90 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

78.20 21.80 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

72.70 27.30 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

79.60 20.40 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 73.60 26.40 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

75.50 24.50 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

73.60 26.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

71.70 28.30 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 45.30 54.70 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

49.10 50.90 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

41.50 58.50 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 58.10 41.90 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

56.60 43.40 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

59.60 40.40 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

76.06 23.94 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

71.20 28.80 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

71.70 28.30 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

80.80 19.20 



ผ10.8-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

73.60 26.40 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

83.00 17.00 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.940 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.9-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.9 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคกลางตอนลาง 1 : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  70.03 30.00 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

78.00 22.00 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

63.30 36.70 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

68.80 31.30 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   78.53 21.50 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

75.30 24.70 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

76.50 23.50 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

83.80 16.30 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 78.87 21.13 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

80.50 19.50 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

79.30 20.70 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

76.80 23.20 

4 ความพรอมของงบประมาณ 54.75 45.25 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

52.40 47.60 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

53.70 46.30 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

61.00 39.00 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

51.90 48.10 



ผ10.9-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 68.94 31.06 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

47.60 52.40 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

78.00 22.00 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

74.10 25.90 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

75.00 25.00 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

70.00 30.00 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 70.27 29.73 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

70.30 29.70 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

71.60 28.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

68.90 31.10 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 34.45 65.55 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

39.20 60.80 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

29.70 70.30 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 51.35 48.65 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

53.40 46.60 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

49.30 50.70 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

71.90 28.10 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

61.60 38.40 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

62.20 37.80 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

77.00 23.00 



ผ10.9-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

79.20 20.80 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

79.50 20.50 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.937 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.10-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.10 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคกลางตอนลาง 2 : ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  72.03 27.97 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

77.80 22.20 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

68.50 31.50 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

69.80 30.20 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   81.07 18.93 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

79.60 20.40 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

80.00 20.00 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

83.60 16.40 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 80.47 19.53 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

83.60 16.40 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

80.00 20.00 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

77.80 22.20 

4 ความพรอมของงบประมาณ 47.48 52.53 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.30 53.70 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

45.50 54.50 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

53.70 46.30 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

44.40 55.60 



ผ10.10-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 62.84 37.16 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

36.40 63.60 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

70.90 29.10 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

70.40 29.60 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

67.30 32.70 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

69.20 30.80 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 60.13 39.87 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

64.20 35.80 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

60.40 39.60 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

55.80 44.20 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 31.15 68.85 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

28.30 71.70 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

34.00 66.00 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 38.45 61.55 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

36.50 63.50 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

40.40 59.60 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

59.34 40.66 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.70 45.30 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

58.50 41.50 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

60.80 39.20 



ผ10.10-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

62.30 37.70 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

60.40 39.60 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.952 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.11-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.11 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคตะวันออก : ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  72.63 27.37 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

83.60 16.40 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

65.80 34.20 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

68.50 31.50 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   72.53 27.47 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

65.80 34.20 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

74.00 26.00 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

77.80 22.20 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 82.87 17.13 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

86.10 13.90 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

86.10 13.90 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

76.40 23.60 

4 ความพรอมของงบประมาณ 60.23 39.78 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

59.20 40.80 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.00 38.00 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.00 38.00 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

57.70 42.30 



ผ10.11-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 69.86 30.14 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.50 53.50 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

80.30 19.70 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

78.90 21.10 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

73.20 26.80 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

70.40 29.60 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 68.93 31.07 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

71.90 28.10 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

70.80 29.20 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

64.10 35.90 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 41.10 58.90 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

43.10 56.90 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

39.10 60.90 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 48.00 52.00 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

46.00 54.00 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

50.00 50.00 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

66.70 33.30 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.80 45.20 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

62.90 37.10 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

69.40 30.60 



ผ10.11-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

69.40 30.60 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

77.00 23.00 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.946 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.12-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.12 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : หนองบัวลําภู เลย หนองคาย อุดรธานี ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  78.20 21.80 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

79.50 20.50 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

77.30 22.70 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

77.80 22.20 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   75.93 24.07 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

72.70 27.30 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

79.50 20.50 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

75.60 24.40 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 76.30 23.70 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

80.00 20.00 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

73.30 26.70 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

75.60 24.40 

4 ความพรอมของงบประมาณ 53.33 46.68 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

50.00 50.00 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

47.70 52.30 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

55.60 44.40 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

60.00 40.00 

5 ความพรอมของบุคลากร 72.54 27.46 



ผ10.12-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.70 53.30 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

86.40 13.60 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

84.10 15.90 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

75.00 25.00 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

70.50 29.50 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 74.87 25.13 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

78.40 21.60 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

71.80 28.20 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

74.40 25.60 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 41.25 58.75 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

40.00 60.00 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

42.50 57.50 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 47.45 52.55 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

46.20 53.80 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

48.70 51.30 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

68.62 31.38 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.50 45.50 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

67.70 32.30 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

66.70 33.30 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

75.40 24.60 



ผ10.12-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

78.80 21.20 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.922 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.13-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.13 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  69.17 30.83 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.50 27.50 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

70.00 30.00 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

65.00 35.00 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   70.63 29.37 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

62.50 37.50 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

75.00 25.00 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

74.40 25.60 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 74.77 25.23 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

75.00 25.00 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

77.50 22.50 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

71.80 28.20 

4 ความพรอมของงบประมาณ 55.00 45.00 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

60.00 40.00 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

50.00 50.00 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

57.50 42.50 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

52.50 47.50 



ผ10.13-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 66.92 33.28 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

41.00 59.00 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

74.40 26.60 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

71.80 28.20 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

71.10 28.90 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

76.30 23.70 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 63.90 36.10 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

66.70 33.30 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

63.90 36.10 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

61.10 38.90 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 42.65 56.95 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

38.10 61.10 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

47.20 52.80 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 47.85 52.15 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

48.60 51.40 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

47.10 52.90 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

74.84 25.16 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

65.70 34.30 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

74.30 25.70 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

80.00 20.00 



ผ10.13-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

77.10 22.90 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

77.10 22.90 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.961 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.14-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.14 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ บึงกาฬ ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  76.53 23.47 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

83.30 16.70 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

70.70 29.30 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

75.60 24.40 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   80.17 19.83 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

83.30 16.70 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

76.20 23.80 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

81.00 19.00 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 86.17 13.83 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

90.20 9.80 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

85.40 14.60 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

82.90 17.10 

4 ความพรอมของงบประมาณ 55.20 44.80 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.80 45.20 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

50.00 50.00 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

55.00 45.00 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

61.00 39.00 

5 ความพรอมของบุคลากร 76.62 23.38 



ผ10.14-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

56.10 43.90 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

85.40 14.60 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

88.10 11.90 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

81.00 19.00 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

72.50 27.50 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 71.10 28.90 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

77.10 22.90 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

68.60 31.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

67.60 32.40 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 36.05 63.95 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

34.30 65.70 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

37.80 62.20 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 51.50 48.50 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

51.50 48.50 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

51.50 48.50 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

66.98 33.02 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

56.80 43.20 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

64.90 35.10 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

67.60 32.40 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

59.50 40.50 



ผ10.14-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

86.10 13.90 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.930 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.15-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.15 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 : อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  72.90 27.10 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

79.10 20.90 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

69.80 30.20 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

69.80 30.20 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   79.83 20.17 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

72.10 27.90 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

76.70 23.30 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

90.70 9.30 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 88.30 11.70 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

90.50 9.50 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

83.70 16.30 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

90.70 9.30 

4 ความพรอมของงบประมาณ 55.80 44.20 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.10 41.90 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

55.80 44.20 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

51.20 48.80 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

58.10 41.90 



ผ10.15-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 65.10 34.90 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

37.20 62.80 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

76.70 23.30 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

83.70 16.30 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

65.10 34.90 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

62.80 37.20 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 77.57 22.43 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

79.50 20.50 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

76.90 23.10 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

76.30 23.70 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 50.65 49.35 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

52.60 47.40 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

48.70 51.30 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 54.50 45.50 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

56.40 43.60 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

52.60 47.40 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

77.44 22.56 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

71.80 28.20 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

71.80 28.20 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

79.50 20.50 



ผ10.15-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

76.90 23.10 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

87.20 12.80 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.956 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.16-1 
  

ภาคผนวกที่ 10.16 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหน วย งานในการป ฏิบั ติ ต ามแผนจั ดกา ร คุณภาพสิ่ ง แวดล อม  พ . ศ .2560–2564  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 : สุรินทร บุรีรัมย  นครราชสีมา ชัยภูมิ ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  74.53 25.47 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

70.70 29.30 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

71.90 28.10 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

81.00 19.00 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   73.57 26.43 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

72.40 27.60 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

70.70 29.30 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

77.60 22.40 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 77.07 22.93 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

75.40 24.60 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

73.70 26.30 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

82.10 17.90 

4 ความพรอมของงบประมาณ 44.08 55.93 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

48.20 51.80 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

38.60 61.40 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

43.90 56.10 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

45.60 54.40 

5 ความพรอมของบุคลากร 59.16 40.84 



ผ10.16-2 
  

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

29.80 70.20 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

68.40 31.60 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

71.90 28.10 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

61.40 38.60 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

64.30 35.70 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 65.43 34.57 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

63.00 37.00 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

68.50 31.50 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

64.80 35.20 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 29.60 70.40 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

33.30 66.70 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

25.90 74.10 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 39.80 60.20 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

38.90 61.10 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

40.70 59.30 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

69.68 30.32 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

63.60 36.40 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

68.50 31.50 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

70.90 29.10 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

70.90 29.10 



ผ10.16-3 
  

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

74.50 25.50 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.961 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.17-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.17 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคใตฝงอาวไทย : สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  80.17 19.83 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

80.90 19.10 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

80.90 19.10 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

78.70 21.30 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   87.87 12.13 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

87.00 13.00 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

87.20 12.80 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

89.40 10.60 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 85.60 14.40 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

87.20 12.80 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

87.00 13.00 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

82.60 17.40 

4 ความพรอมของงบประมาณ 68.98 31.03 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.30 27.70 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

66.70 33.30 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.90 26.10 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

63.00 37.00 



ผ10.17-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 80.22 19.78 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.20 37.80 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

87.00 13.00 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

88.90 11.10 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

82.60 17.40 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

80.40 19.60 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 74.97 25.03 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

83.70 16.30 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

67.40 32.60 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

73.80 26.20 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 54.65 45.35 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.50 53.50 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

62.80 37.20 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 52.40 47.60 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

50.00 50.00 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

54.80 45.20 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

73.96 26.04 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

67.40 32.60 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

72.10 27.90 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

79.10 20.90 



ผ10.17-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

69.80 30.20 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

81.40 18.60 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.894 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับคอนขางสูง 

 



ผ10.18-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.18 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคใตฝงอันดามัน : กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  76.60 23.40 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

82.20 17.80 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

69.80 30.20 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

77.80 22.20 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   78.37 21.63 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

80.00 20.00 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

77.80 22.20 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

77.30 22.70 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 81.03 18.97 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

82.20 17.80 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

81.80 18.20 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

79.10 20.90 

4 ความพรอมของงบประมาณ 57.78 42.23 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

64.40 35.60 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

51.10 48.90 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

60.00 40.00 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

55.60 44.40 

5 ความพรอมของบุคลากร 69.84 30.16 



ผ10.18-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

46.70 53.30 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

82.20 17.80 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

80.00 20.00 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

76.70 23.30 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

63.60 36.40 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 64.03 35.97 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

68.40 31.60 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

60.50 39.50 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

63.20 36.80 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 50.00 50.00 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

50.00 50.00 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

50.00 50.00 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 51.35 48.65 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

47.40 52.60 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

55.30 44.70 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

66.84 33.16 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

53.80 46.20 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

71.80 28.20 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

65.80 34.20 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

68.40 31.60 



ผ10.18-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

74.40 25.60 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.972 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.19-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.19 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประ เ มินผลของหนวยงานในการป ฏิบัติ ต ามแผนจั ดการ คุณภาพสิ่ งแวดล อม พ .ศ .  2560–2564 
ภาคใตชายแดน : นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล สงขลา พัทลุง ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  75.17 22.70 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

75.80 17.80 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

80.30 19.70 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

69.40 30.60 

2 การกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน   73.53 26.47 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผดิชอบท่ีมีการจดัสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

78.70 21.30 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

66.10 33.90 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

75.80 24.20 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 76.87 23.13 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

77.40 22.60 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

75.80 24.20 

3.3 การรับฟงความคดิเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

77.40 22.60 

4 ความพรอมของงบประมาณ 52.90 47.10 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.10 45.90 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

49.20 50.80 

4.3 รูปแบบการจดัสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

53.30 46.70 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

55.00 45.00 

5 ความพรอมของบุคลากร 63.42 36.58 



ผ10.19-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

35.00 65.00 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมคีวามมุงมั่นในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

80.00 20.00 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

73.80 26.20 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 

68.30 31.70 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการตดิตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมนิผล เปนตน 

60.00 40.00 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 67.27 32.73 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

67.90 32.10 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจัดการฯจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

69.60 30.40 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏบัิติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

64.30 35.70 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 43.25 56.75 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

42.90 57.10 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ 

43.60 56.40 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน 41.85 58.15 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลผุลสําเร็จ 

36.40 63.60 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

47.30 52.70 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอ
หนวยงาน 

74.96 25.04 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.50 37.50 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัตติามแผนจัดการฯ   

73.70 26.30 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสาํคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ 
 

75.40 24.60 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัตติามแผนจดัการฯ 

80.70 19.30 



ผ10.19-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจดัการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

82.50 17.50 

 
หมายเหตุ 
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.940 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.20-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.20 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 : สวนภูมิภาค  
ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  74.73 25.27 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

78.40 21.60 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.70 27.30 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.10 26.90 

2 การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน   78.07 21.93 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบท่ีมีการจัดสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

76.60 23.40 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

76.60 23.40 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

81.00 19.00 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 81.07 19.03 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

81.40 18.60 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

81.10 18.90 

3.3 การรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

80.40 19.60 

4 ความพรอมของงบประมาณ 56.43 43.66 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

56.50 43.50 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

54.20 45.80 

4.3 รูปแบบการจัดสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.00 42.00 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
 

57.00 43.00 



ผ10.20-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 69.48 30.52 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

44.20 55.80 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมีความมุงมั่นในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

80.50 19.50 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

79.30 20.70 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.20 26.80 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมินผล เปนตน 

70.20 29.80 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 70.53 29.47 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

73.30 26.70 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ จาก
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

70.50 29.50 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

67.80 32.20 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 41.15 58.85 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

40.00 60.00 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

42.30 57.70 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน   50.65 49.35 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

50.10 49.90 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

51.20 48.80 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ
หนวยงาน 

70.26 29.74 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.00 38.00 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ   

66.20 33.80 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสําคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
 

72.60 27.40 



ผ10.20-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.90 26.10 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

76.60 23.40 

 
หมายเหตุ  
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564  พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.943 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 



ผ10.21-1 
 

ภาคผนวกที่ 10.21 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประเ มินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ คุณภาพสิ่ งแวดลอม พ.ศ .  2560–2564  :   
รวมสวนกลางและสวนภูมิภาค  ประกอบดวย 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

1 ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  75.00 25.00 

1.1 การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานดานการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

79.00 21.00 

1.2 ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสามารถสั่งการโดยตรงในการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

72.60 27.40 

1.3 กฎระเบียบของหนวยงานท่ีมีความชัดเจนและสนับสนุนตอภารกิจ บทบาท หนาท่ีในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.40 26.60 

2 การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน   78.20 21.80 

2.1 ลักษณะการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบท่ีมีการจัดสรรอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหกับ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

76.70 23.30 

2.2 การถายทอดแผนงานและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติ
ตามแผนจัดการฯ จากระดับองคกรลงมายังระดับสํานัก /กอง /กลุม /สวน /ฝาย จนถึง
ระดับของผูปฏิบัติงาน 

77.00 23.00 

2.3 การไดรับความรวมมือจากการประสานงานในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

80.90 19.10 

3 การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 80.83 19.17 

3.1 วิสัยทัศนและความรูความสามารถของผูบริหารหนวยงานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

81.60 18.40 

3.2 การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหาร
หนวยงาน 

81.30 18.70 

3.3 การรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของผูบริหารหนวยงาน 

79.60 20.40 

4 ความพรอมของงบประมาณ 57.15 42.85 

4.1 งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับในแตละปท่ีสามารถนําไปจัดสรรไดตรงตามภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

57.70 42.30 

4.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

55.20 44.80 

4.3 รูปแบบการจัดสํานักงานและพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

58.20 41.80 

4.4 ความพรอมของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
 

57.50 42.50 



ผ10.21-2 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

5 ความพรอมของบุคลากร 69.74 30.26 

5.1 จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

45.00 55.00 

5.2 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี และมีความมุงมั่นในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

80.40 19.60 

5.3 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในภารกิจและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ 

79.30 20.70 

5.4 ผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานตรงกับภารกิจในการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.70 26.30 

5.5 การพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพในการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ไดแก 
การฝกอบรม การสอนงาน การสรางคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมินผล เปนตน 

70.30 29.70 

6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 70.60 29.40 

6.1 การควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ภายในหนวยงาน 

73.20 26.80 

6.2 การติดตามผลในการรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ จาก
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

70.90 29.10 

6.3 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามประเมินผลของหนวยงานตอการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
ภายหลังจากการรายงานผลแลว 

67.70 32.30 

7 การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลแกหนวยงาน 41.05 58.95 

7.1 การกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

39.70 60.30 

7.2 การใหรางวัลหรือผลประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

42.40 57.60 

8 การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน   50.65 49.35 

8.1 การติดตอประสานงานของหนวยงาน ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา 
เพ่ือจัดทําผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 
แผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

50.10 49.90 

8.2 การใหความสําคัญของหนวยงานตอผลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีปรึกษา ในการจัดทํา
ผลงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

51.20 48.80 

9 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ
หนวยงาน 

70.50 29.50 

9.1 อิทธิพลของฝายการเมืองในระดับตางๆ ท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานในการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

62.20 37.80 

9.2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการติดตามประเมินผลของหนวยงานใน
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ   

66.70 33.30 

9.3 อิทธิพลของชุมชน องคกรอิสระ หรือกลุมตางๆ ในสังคมท่ีใหความสําคัญตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 
 

73.10 26.90 



ผ10.21-3 
 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เห็นดวย 
(%) 

ไมเห็นดวย 
(%) 

9.4 อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

73.60 26.40 

9.5 อิทธิพลของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

76.90 23.10 

 
หมายเหตุ  
1. % คือ Valid Percent การคํานวณผลขอมูลที่จําแนกตามตัวแปรที่วิเคราะหเปนรอยละ โดยจํานวนตัวอยางที่นํามา
คํานวณ จะไมรวมตัวอยางที่ขาดหายไป (Missing) 
2. ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564  พบวา มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha-Coefficient) เทากับ 0.943 แสดงวามาตรวัดดังกลาว มีความ
เชื่อถือไดในระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ10.21-4 
 

 

รูปแสดงการเปรียบเทียบลําดบัความคิดเห็นดวยตอปจจัยที่ทําใหเกิดความรวมมือของหนวยงาน 
ในการปฏิบัตติามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ลักษณะโครงสรางของหนวยงาน  

การจัดหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ 

เอกภาพในการบังคับบัญชา 

กฎระเบียบของหนวยงาน 

การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน   

การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 

การถายทอดแผนงานและเปาหมาย 

การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสนับสนุนจากผูบริหารหนวยงาน 

วิสัยทัศนและความรูของผูบริหาร 

การใหความสําคัญของผูบริหาร 

การรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 

ความพรอมของงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ 

วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ 

การจัดสํานักงานและพื้นท่ี 

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

ความพรอมของบุคลากร 

จํานวนผูปฏิบัติงาน 

ทัศนคติและความมุงมั่น 

ความเขาใจในภารกิจ 

ความรู ทักษะวิชาชีพ และศักยภาพ 

การพัฒนาบุคคลากร 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การควบคุมและประเมินผล 

การติดตามผลจากหนวยงานภายนอก 

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล 

กําหนดมาตรการลงโทษ 

แรงจูงใจจากการใหรางวัล 

การจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน   

การกํากับดูแลงานของบริษัทท่ีปรึกษา 

ความสําคัญตอผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา 

สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ… 

ผลจากฝายการเมือง 

ผลจากสภาพเศรษฐกิจ 

ผลจากชุมชนในสังคม 

วัฒนธรรมในพื้นท่ีโครงการ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
 สวนภูมิภาค 

สวนกลาง 

 รอยละ (%) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑1 
 

การสัมมนา เรื่อง ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑1.1 
 

รายช่ือผูเขารวมสมัมนา 
เรื่อง ภาคีเครอืขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน ๒๕60   
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รายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
เร่ือง  “ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม” 

วันศุกรที่ 2 มถิุนายน ๒๕60 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองแกรนดฮอลล 1 ช้ัน 1 ตึกแกรนดคอรทยาท  
โรงแรมรามาการเดนส วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 

 

หนวยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. ประธานกลาวเปดงาน 
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.นายพุฒิพงศ  สุรพฤกษ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. วิทยากร 
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. นายสุโข  อุบลทิพย ผูอํานวยการกองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 3. ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ รักษาการผูอํานวยการสถาบันสิง่แวดลอม
ไทย 

เทศมนตรีนครปากเกร็ด 4. นายสุทร  บุญสิริชโูต นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 5. รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิง่แวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร  

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

6. นางจงโปรด  คชภูม ิ ผูอํานวยการฝายพฒันาความยัง่ยืนองคกร 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 7. นางสาวสลวย  เทียมสระคู ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 

3. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กรมการทองเที่ยว 8. นางสาวมณทิยา  เขาแกว นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 

4. กระทรวงการคลัง 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 9. นางสาวภารดี  นาคสาย เศรษฐกรปฏิบัติการ 
กรมธนารักษ 10. นายสายัญ  โชติกรณ ผูอํานวยการสวนทะเบียนและหลักฐาน 

ที่ราชพัสด ุ
กรมบัญชีกลาง -  
5. กระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวง -  
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวง -  
กรมชลประทาน -  
กรมประมง 11. นางสาวเกสศิณีย แทนนิล หัวหนากลุมประเมินสภาวะทรัพยากร

ประมงและนิเวศแหลงน้าํจืด กองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด 

กรมพัฒนาที่ดิน 12. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กรมวิชาการเกษตร 
 

13. นายภัสชญภณ หมืน่แจง ผูอํานวยการกองวิจัยพฒันาปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร 
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14. นางมลิสา เวชยานนท นักวิทยาศาสตรชาํนาญการพิเศษ 
กรมสงเสริมการเกษตร 15. นางศุภลักษณ กลบันวม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

พิเศษ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 

-  

สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาต ิ

-  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

16. นางสาวอุษา โทณผลิน เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
17. นางสาววิลาสิณี ชูชวง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

กรมสงเสริมสหกรณ 18. นางสาวกรรณิกา กิตติวรเกียรติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กรมการขาว 19. นายสมทรง โชตชิื่น ผูเชี่ยวชาญดานพนัธุกรรมขาว 
7. กระทรวงกลาโหม 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 20. พันเอกอนุสรณ สังชวาส ี นายทหารประสานนโยบาย สํานักงานวิเทศ

สัมพันธชวยราชการกองบรรเทา 
กองทัพเรือ -  
8. กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม -  
กรมเจาทา -  
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
จราจร 

21. นายนพพร จรุงเกียรต ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
22. นางสาวธัญยธรณ สวัสดิวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

9. กระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

-  

10. กระทรวงพาณิชย 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย -  
11. กระทรวงพลังงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน -  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 23. นางสาวบุพผา คุณาไท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

24. นางสาวสุทธาสนิี กลางกิตกุิล  นักวิทยาศาสตร 

12. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

25. นางประภาวดี สิงหวิชัย ผูอํานวยการกลุมยทุธศาสตร กอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน 

26. นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 27. นลิน เชี่ยวชาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

28. นายขวัญชัย จีนสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
13. กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวง -  
กรมที่ดิน 29. นางสาวอัจฉรา อุนใจ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  

30. นางสาวพรทิพย รัตนพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 31. นางสาวสุลาวัลย แกวสงา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 32. นางสาวกรกันยา โกมลเมนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ -  
การประปานครหลวง 33. นางสาวฉัตรสินี สุภสน ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอม 
การประปาสวนภูมิภาค 34. นางสาวชมพนูุช ไทยบุญรอด นักวิทยาศาสตร 7  

งานสารสนเทศคุณภาพน้าํ 
14. กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 35. นายศราวุธ คงยนื  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

15. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

-  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

-  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

-  

16. กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 36. นายอานนท คําช ู นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 
กรมศิลปากร -  
17. กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ -  
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 37. นายสันติชัย โลหิตกาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

-  

18. กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -  
กรมอนามัย 38. นางพรสุดา  ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
19. กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม -  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 39. เปลงฉวี ชิตวัฒน วิศวกรชํานาญการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร 

40. นายศิริพงษ พรพิพัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการพิเศษ 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 41. นางสาวรัชนา นาํนาผล นักวิทยาศาสตร 6 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

-  

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

-  

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม -  

20. สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง 42. นางสาวชุติมา หงษวิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ

พิเศษ 
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43. นางสาวเยาวรัตน ประโนทยั นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักงบประมาณ 44. นายนอง เจริญนาค นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ 

45. นางสาววราภรณ ศรีวิจิตร นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ 
46. นางสาวอาภัสสร สินธัญญาธรรม นักวิเคราะหงบประมาณ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

-  

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย -  
กรมประชาสัมพันธ 47. นางสาวกฤติกา  นิลวงษ นักประชาสัมพนัธปฏิบัติการ 

48. นางสาวณัฐสุดา  บญุสม นักประชาสัมพนัธปฏิบัติการ 
21. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 49. นางสาวอุมาพร โควงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
22. องคการพัฒนาเอกชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

50. ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 
       

ผูอํานวยการสํานักสนบัสนุนการควบคุม
ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สาํนัก 2) 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 51. นางสาวกมลรัตน โพธ ิ ผูจัดการโครงการ 
23. ภาคเอกชน 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด 
(มหาชน) 

52. นายธีรวัฒน เรืองมาก ผูจัดการแผนก 

บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

53. นางสาวณัฐหทัย เรืองปยะ 
       

เจาหนาที่แผนกการประกันคุณภาพทาง
ดวนและรถไฟฟา กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

24. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร 54. นางจินตนา เอ่ียมพิษณุวงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค 55. นายศุภกิจ บัวมา นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

56. นายดุษฎี มั่นคง พนักงานจางทั่วไป 
สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 57. นายชุมพล จันทรเพ็ญ หัวหนาฝายจดัการคุณภาพน้ํา 
สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี 58. นายจารึก วงศวานชิ ผูอํานวยการสํานักการชาง 
สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 59. นายรามเนตร ใจกวาง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 

60. นางมาลิรัตน ภัคดีใจด ี ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
สํานักงานเทศบาลตําบลบานเพ 61. นายกิตติ อุยะกุล ผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสียบานเพ 

จังหวัดระยอง 
สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 62. ดร.ชูศักดิ์ รักเสนาะ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 
25. สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 63. สุภาพรรณ อธิโรจน อาจารยมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 64. ผศ. สมพร ธเนศวานิชย อาจารยมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ 65. รศ. วัชระ เพิ่มชาติ อาจารยมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 66. อาจารยจรีรัตน  อินทรจํานงค อาจารยมหาวิทยาลัย 
67. นางสาวกนกอร เนตรช ู อาจารยมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 68. นายกิตติชัย ดวงมาลย รองคณบดีฝายบริหารวิชาการและกายภาพ 
69. รศ.ดร.บงกชรัตน ปตยินต ที่ปรึกษาโครงการ 
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มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

70. ดร.จันทิยา อิสณพงษ อาจารยมหาวิทยาลัย 

26. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 71. นางฐิติมา  จิยะวรนนัท นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 2 -  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 72. นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 4 (วิทยากร)  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 73. นางเพ็ญสินี หนูทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 74. นางอรอนงค  อุทัยหงษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 7 -  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 75. นางสาวปานทพิย  วิทยาพนัธ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

76. นางสาวปยนันท  อุดมแตง นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 77. นางสาวนนัธมน  แฝงศรีคํา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 -  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 78. นางจันทนา  ภาคยทองสุข ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 

11 
79. นายสมพงษ  บุญเฟรือง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 80. นางรุงนภา  สีลวานชิ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 -  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 -  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 81. นางสาวปริเมษ เจริญนพคุณ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 -  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี ่

82. นางสาวคัคนางค  ทองสุก นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกําแพงเพชร 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจนัทบุรี 

83. นายไพโรจน ไพบูลยโรจนรุง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชงิเทรา 

84. นายอนุชา กระจายศรี ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชยันาท 
 

-  
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชยัภูมิ 

85. นายตระกูลพงษ  ภูงามเชงิ เจาหนาทีป่ระสานโครงการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 

86. นางอวยพร ชิตดุษด ี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

87. นายชีพชนก  อัมรนันทน เจาพนังงานปาไมอาวุโส (ผอ.สวน
สิ่งแวดลอม) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

88. นางสาวภควรรณ แสงศรี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง 

89. นายสมาน  สะแต ผอ.ทสจ.ตรัง 

90. นางสาวอารีย  ใจสมุทร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดตราด 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดตาก 

91. นายวุฒชิัย  เขตกรณ 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก 

92. นายธนา  ยิ่งเจริญ ผอ.ทสจ.นครนายก 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม 

93. นางสาวสไบทอง กันนะ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม 

94. นางอภิชญามชัร  เติมพันธุ 
 

นักวิชาการปาไมชาํนาญการพิเศษ 
(รักษาการ ผูอํานวยการสาํนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครพนม) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

95. นายอราม  ศรีปรางค ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค 

96. นายปรีชาญ  สามารถ 
 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี 

97. นายวสนัต  จารุศังข 
 

ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส 

98. นางสาวมะลิ  เกือบสนัเทียะ 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดบงึกาฬ 

99. นายมโนชญ  บุณยานันท ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ 

100. นางสาววรัชญา  บุญสมคัร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

101. นางปราณี  ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธาน ี

102. นางสาวกาญจนา  จอกลอย 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดปตตาน ี

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

103. นายวิทยา  หาดนลิ 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 

104. นายสมชาย เลขาวิวฒัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณโุลก 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

105. นางสาวสุรีรัตน  คงสนุน 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดแพร 

106. นางสาวพัชราภรณ  เอกจิตต นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 

107. นายพิเชษฐ  จนัทรุงโรจน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด 
 

-  
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง 

108. นายณัฐวัฒน  โตะงาม นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี 

109. นางสาวฑิฆัมพร รัตนรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี 

110. นางสาวจงรัก พหลยุทธ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลาํปาง 

111. นายเมืองแมน  เกิดนานา 
 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลาํพูน 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 

112. นางสาวอัคริมา หวานฉํ่า นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา 

113. นางจินตวดี  พิทยเมธากูล 
 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสตลู 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสมทุรปราการ 

114. นางสาวสุทิศา  หลักทรัพย 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสมทุรสงคราม 

115. นายถิน  พิสูจน 
 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสาคร 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว 

116. นายสัญญา วองไวอมรเวช นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสงิหบุรี 

117. นางสาวเบญจมาศ เสารสุรินทร 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสโุขทัย 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี 

118. นางสาววันวสิา  โคคครุฑ 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธาน ี

119. นางสาวเอมิกา  แชมศรีรัตน 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร 
 

-  
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดหนองบวัลําภู 

120. นายศุภวรรธน  แสนกุล 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง 

121. นางสาวเบญจมาศ ปลายยอด นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธาน ี

122. นางสุภาพร ศรีเดช นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธาน ี

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ 

123. จุฬารัตน  ขันธคุปต 
 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธาน ี

-  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ 

-  

27. กรมควบคุมมลพิษ 
 124. นางสาววรินทร บญุยิ่ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

28. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 125. นายสุชาติ สวางอารียรักษ   นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

29. กรมทรัพยากรนํ้า 
 126. นางสาวกุสุมา แกลวทนงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
 127. นางสาวจิรภัทร อรุณจรัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

30. กรมปาไม 
สํานักแผนงานและสารสนเทศ สวน
ติดตามประเมินผล 

128. วาที่ ร.ท. ประเสริฐ มินริสุไรมาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

31.กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 129. นายสราวุธ สงกะมิลนิท นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ    

32.กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
สํานักงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 130. นางสาวจินตนา บุพบรรพต ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิจัยพันธุพืช 
33. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

 131. นางสาวปทิตตา แกลวกลา  เจาหนาที่พฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
34. องคการสวนสัตว 

 132. นายรัฐศักดิ์ ศรีดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 
35. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 133. นางสาวอารียา หลักฐาน นักวิชาการ 
 134. นางสาวเรวดี รักษณรงค เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

36. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
37.1 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

กลุมงานนโยบายและแผน 135. นางสาวนัทธมนต รังสพีนัธเดช นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
136. นายอดิศักดิ์ สมผล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 



ผ11.1-10 

หนวยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

137. นางสาวนภาพร ศิลปชัย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
138. นางสาวมานิตา ทพิยรักษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานบริหารทั่วไป 139. นางอุไรวรรณ ธาระวานชิ เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
37.2 สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 

 140. นายวิทยา ตั้งพิทยาเวทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 141. นายภักดี นุนแกว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 142. นางสาวสพรรณชนก ชูใจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

37.3 สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
กลุมงานจดัการสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ 143. นางสาววรนิจ ไกรพินิจ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
กลุมงานจดัการสิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรม 

144. นางสาวสุนสิา ประดบัราช นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
145. นางสาวนิลบุล ผองศรี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
146. นางสาวปทิตา แสงนอย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

37.4 สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 
กลุมงานฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

147. นายเศกสิทธิ์ ภูคําม ี ผูอํานวยการกลุมงานฐานขอมูลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

148. นางมนตธิมา ใหมพรม 
 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

149. นางสาวกมลจันทร พูลเกษม นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
150. นายยศพล  ณ นคร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานตดิตามประเมินสถานการณ 151. นางนฤดี คณิตจนิดา ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมิน
สถานการณ 

152. นางสาวน้าํทิพย ศรีวงษฉาย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
153. นางสาวเทพอารี จึงสถาปตยชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
154. นางสาวนิลอุบล ไวปรีช ี นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
155. นางสาวรุจิรา ขวัญสกุล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
156. นางสาวนวพร พรหมสกุล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
157. นายธเนศ ประไพพงษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
158. นางสาววิชาดา เยน็ทั่ว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานตดิตามประเมินผลนโยบาย
และแผน 

159. นายเอกชัย ภาระนนัท ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน 

160. นายอารี สุวรรณมณ ี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
161. นางสาวพัชรี วีระนนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
162. นางสาวศิริวรรณ ลาภทบัทิม
ทอง 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

163. นายภูธนวชิ สบประสงค นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
164. นางสาวเบญจวรรณ คําศรี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
165. นางทัศนีย  กอโชคชัย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
166. นางสาวกรรณิกา กันพุดซา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานบริหารทั่วไป 167. นางสาวรสรินทร  พลสงคราม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
168. นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ เจาหนาที่ธุรการ 
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37.5 สํานักงานประสานการจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 169. นางณัฏฐนชิ อัศวภูษิตกุล 

 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 170. นางสาวชมพนูุท สงขาว นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 171. นางสาวทิพวรรณ โพธิวฒุ ิ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 172. นางสาวพีรยา บุญสาํเร็จ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 173. นางสาวศิริธร แสงอรุณ เจาหนาทีป่ระสานงานโครงการ 
 174. นางสาวปทิตตา ธรรมเจริญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

37.6 กองประสานจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 175. นางสาวอัจฉรา วัฒนเสรีกุล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

37.7 กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่
พักอาศัย 

176. นางสาวธัญญธร แพงมา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
177. นายสัญญา สืบสิงห นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

37.8 กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 178. นายพีรพล เดชะชาต ิ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 179. นายสมิต จิระมงคล นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 180. นางสาวจันทรทพิย นวไชยเสนา นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 181. นางสาววัลยา ศิริทัพ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 182. นางสาวณัฐภัสสร เย็นสบาย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

37.9 สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 
กลุมงานวิเคราะหโครงการดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

183. นายวรศักดิ์ พวงเจริญ 
  

ผูอํานวยการกลุมงานวิเคราะหโครงการ
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

กลุมงานวิเคราะหโครงการดาน
สิ่งแวดลอม 

184. นางสาวนุตรีย กลิน่สอน นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
185. นางกัญญาวีณ ล่ําสัน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
186. นางสาวพฤกษา ศศิธร เจาหนาที่วิเคราะหโครงการวิจยั 

37.10 กองบริหารจัดการที่ดนิ 
 187. นายสุรสิทธิ์ ชัยภูม ิ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑1.2 
 

รายงานสรุปผลการสัมมนา 
เรื่อง ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน  



  
 

ผ11.2-๑ 
 

รายงานสรุปผลการสัมมนา 
เรื่อง “ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม” 

วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน ๒๕60 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  
ณ หองแกรนดฮอลล 1 ช้ัน 1 ตึกแกรนดคอรทยาท โรงแรมรามาการเดนส วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 

 

 

เริ่มการสัมมนาเวลา 09.30 น. 
 
ชวงท่ี 1 พิธีการเปดการสัมมนา 
 

1.1 การรายงานความเปนมาการจัดสัมมนา โดย นายเอกชัย ภาระนันท ผูอํานวยการกลุมงาน
ติดตามนโยบายและแผน กลาวขอบพระคุณ นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการสัมมนา และกลาวขอบคุณผูเขารวมการ
สัมมนา เรื่อง ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจในการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังประสานการจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ท่ี เปนรูปธรรม ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดจัดทําและประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๓๕ และ 
๓๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน ๒๕๕9 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม ๒๕60 เพ่ือเปนกรอบแนวทางให
หนวยงานภาครัฐ และภาคีเครือขายใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในชวง
ป พ.ศ.2560-2564 ตอไป โดยมุงหวังใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
เปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองและสงเสริมซ่ึงกันและกัน วัตถุประสงคของการจัดสัมมนา เพ่ือใหทุกทานท่ีเปน 
ผูมีสวนเก่ียวของในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ซ่ึงเปนภาคีเครือขายไดมีความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
และการติดตามประเมินผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธและแผนงาน 
รายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 รวมท้ังรับทราบถึงการดําเนินการท่ี
สอดคลองกับตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม อีกท้ังเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณจากการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของภาคี
เครือขายในชวงเวลาท่ีผานมา รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ตอไป โดยสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาผลการดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการใหขอมูลผลการดําเนินการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดพรอมท้ังรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ีแผนจัดการฯ ระบุไว มาเปน
ลําดับ การสัมมนาในวันนี้ จึงไดเชิญหนวยงานซ่ึงเปนภาคีเครือขาย ท้ังผูรับผิดชอบหลักและผู ท่ีสนับสนุน 
ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน รวมประมาณ 20๐ คน เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันอยางสรางสรรค โดยทุกภาค
สวนลวนเปนกําลังสําคัญตอการขับเคลื่อนและติดตามแผนจัดการฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
เพ่ือใหประเทศไทยมีการพัฒนาอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
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เปนธรรม สมดุล ยั่งยืน บนฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน 
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเรียนเชิญ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ ไดโปรดใหเกียรติกลาวเปดการสัมมนา ขอเรียนเชิญครับ 
 

1.2 การเปดการสัมมนา โดย นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาววา มีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ท่ีไดมาเปนประธานเปดการ
สัมมนา กอนอ่ืนตองขอขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน และศาสตราจารย ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ รักษาการ
ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค และผูแทนหนวยงานตางๆ ในนามของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) การสัมมนาวันนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะปจจุบันไดเริ่มใชแผนจัดการ
สิ่งแวดลอมฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว การสัมมนาวันนี้มีความเก่ียวของกับ
ภาคีเครือขาย ท่ีตองมีชื่อเรื่องวา “ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” เพราะตองมีการ
ติดตามประเมินผลจนสิ้นสุดแผน หากไมมีการหารือทําความเขาใจรวมกันกอนการติดตามประเมินประเมินผลก็อาจ
บรรลุผลไดยาก และอาจทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องตัวชี้วัด หรือวิธีการตางๆ ของแผนจัดการฯ คลาดเคลื่อน 
ไมตรงกัน จึงจําเปนตองเชิญทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมาเสวนารวมกันกําหนดทิศทาง และเปาหมายการติดตามแผน
จัดการฯ เพ่ือสรางความรูความเขาใจรวมกันโดยในชวงเสวนา เราไดรับเกียรติจากวิทยากร ท้ัง 5 ทาน คือ 1) ผูแทน
หนวยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2) ผูแทนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) ผูแทน
หนวยงานสถาบันการศึกษา 4) ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม และ 5) ผูแทนภาคเอกชน ดําเนิน
รายการโดยนายสุโข อุบลทิพย ผูอํานวยการกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนผูดําเนินรายการ ในการนี้ 
ผมขออนุญาตเปดการสัมมนา เรื่อง “ภาคีเครือขายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” อยางเปนทางการ 
และขอใหการจัดสัมมนาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายทุกประการ  

1.3 การบรรยายเรื่อง “แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมและแนวทางการติดตามแผนจัดการฯ 
ในอนาคต” โดยนายพุฒิพงศ สุรพฤกษ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 ดังนี้ 

1) ความสําคัญและความเปนมา 
   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 35 กําหนดใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จัดทําแผนปฏิบัติการ เรียกวา “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม”และมาตรา 
36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตาม
ความเหมาะสม แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับปจจุบันเปนฉบับท่ี 5 เปนแผนระดับประเทศ ซ่ึงมีทิศทาง 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) รวมถึงแผนยุทธศาตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. ๒๕60-๒๕79) โดยเชื่อมโยงท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

2) สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 การพิจารณาถึงปญหาและสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองพิจารณาท้ังระบบ

ตั้งแตภูเขา ปาไม ท่ีนา และปาชายเลน สถานการณสิ่งแวดลอมนั้นมีผลกระทบมาจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภายในประเทศ ผลการศึกษาท่ีไดจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีผานมาท้ัง 4 ฉบับ ไดนํามา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมในแผนจัดการฯ ฉบับปจจุบัน ซ่ึงพิจารณาจากยุทธศาสตร และนโยบายตางๆ ของรัฐบาลในดาน
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การอนุรักษ การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การปองกัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เปนตน ปจจัยตางๆ ท่ีตองพิจารณาตอสถานการณสิ่งแวดลอม มี 2 ปจจัย ดังนี้ 

ก. ปจจัยภายนอกประเทศ  
 -เวทีโลกใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม กระตุนใหภาครัฐตองเปลี่ยนแปลงนโยบายมาใสใจ

ปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน เวทีโลกจึงมีความสําคัญและมีผลตอนโยบายการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของประเทศไทย 
 -การเกิด ASEAN Community ทําใหตองมีการกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และ

เกิดความรวมมือดานสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน  
-ขอตกลงปารีส 
-เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 ขอสามารถแบง

ออกไดเปน 5 P คือ  
People หรือดานสังคม/ความเปนอยูของผูคน: ประกอบดวยเปาหมาย SDGs ท่ี (1) การลด

ความยากจน (2) การขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (4) การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ (5) ความเทา
เทียมกันทางเพศ 

Prosperity หรือดานเศรษฐกิจและความม่ังคั่ง: ประกอบดวยเปาหมาย SDGs ท่ี (7) พลังงานท่ี
สะอาดและจายซ้ือได (8) งานท่ีมีคุณคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
โครงสรางพ้ืนฐาน (10) ลดความเหลื่อมล้ํา และ (11) เมืองและชุมชนยั่งยืน 

Planet หรือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม: ประกอบดวยเปาหมาย SDGs ท่ี (6) 
น้ําและสุขาภิบาล (12) การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบและยั่งยืน (13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (15) ระบบนิเวศบนบก 

Peace หรือดานความสงบม่ันคง: ประกอบดวยเปาหมาย SDGs ท่ี (16) สันติภาพและสถาบันท่ี
เขมแข็ง 

Partnership หรือดานหุนสวนเพ่ือการพัฒนา: ประกอบดวยเปาหมาย SDGs ท่ี (17) หุนสวน
เพ่ือการพัฒนา 

สําหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในกลุม P :Planet 
ข. ปจจัยภายในประเทศ ไดแก 

- การพัฒนา/การขยายตวัทางเศรษฐกิจเรงการใชทรัพยากรธรรมชาติและสรางปญหาสิ่งแวดลอมตามมา  
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน  
- ชุมชนเขตเมืองมีการขยายตัวรวดเร็ว แออัดมากข้ึน เชน ตึกสูง การสรางคอนโดมิเนียมใกลชุมชน ทําให

เกิดปญหาการตอตานตามมา 
- นโยบายภาครัฐท่ีมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมใสใจปญหาสิ่งแวดลอม 

 สถานการณปาไม 
 เม่ือป พ.ศ. 2516 มีพ้ืนท่ีท่ีคงสภาพเปนปา 107.6 ลานไร (33.6%) จนถึง ป พ.ศ. 2556 

มีพ้ืนท่ีปาคงเหลือประมาณ 102.4 ลานไร (32%) ลดลงจาก รอยละ 33.6 เปนรอยละ 32 สาเหตุหลักท่ีทําให
ปาลดลงอยางรวดเร็ว คือพ้ืนท่ีปาไมถูกบุกรุกไปทําการเกษตร ความตองการท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมากข้ึน 
การรุกปาตนน้ําเพ่ือการทองเท่ียวและสันทนาการ ไฟไหมปาจากสภาพธรรมชาติและน้ํามือมนุษย 
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สถานการณทรัพยากรทะเล/ชายฝง 
 พ้ืนท่ีทะเล และพ้ืนท่ีชายฝง 24 จังหวัด 17.24 ลานไร แบงเปน พ้ืนท่ีปะการัง 149,000 ไร 

(เสียหาย 25% - 50%) ชายฝงทะเล : ยาวรวม 3,142 กิโลเมตร มีปญหาการกัดเซาะ 830 กม. (26%) อยูใน
ข้ันวิกฤต 186 กม. ใน 48 แหง ปาชายเลน : เนื้อท่ี 2.8 ลานไร เปนปาคงสภาพ 1.53 ลานไร สถานการณ 
ในอนาคตคอนขางนาเปนหวง 

 
สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประกอบดวย แหลงรวมสมุนไพร 1,459 ชนิด พืชมีทอ
ลําเลียง 10,250 ชนิด สัตวมีกระดูกสันหลัง 4,722 ชนิด สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 124,526 ชนิด ปจจุบันพบวาเกิด
ภาวะคุกคามหลักจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน การรุกรานของชนิดพันธุตางถ่ิน (alien species) เชน 
ปลาซักเกอร หรือไมยราบยักษ เปนตน การใชประโยชนเกินสมรรถนะในการรองรับของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภาวะมลพิษตางๆ ซ่ึงภาวะถูกคุกคามเหลานี้ ทําใหในรอบ 50 ป พ้ืนท่ีปาไมถูกทําลายไปแลว 69 ลานไร 
ชนิดพันธุสูญพันธุไปแลว 8 ชนิด สูญพันธุไปจากแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 4 ชนิด (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2558) ชนิด
พันธุท่ีอยูในภาวะถูกคุกคาม ประกอบดวย สัตวมีกระดูกสันหลัง 569 ชนิด และพืชประมาณ 1,407 ชนิด สัตวมี
กระดูกสันหลังในประเทศไทยท่ีสูญพันธุไปแลวจากโลก คือ สมัน ปลาหวีเกศ สวนสัตวท่ีไมสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ
อีกตอไป นกชอนหอยใหญ นกพงหญา ปลาหางไหม ปลาเสือตอ นกกระเรียนไทย นกชอนหอยดํา และตะโขง มีชนิดพันธุ
ตางถ่ินอยูไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ชนิด ท่ีรุกรานหนัก เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ และปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร 
จากประสบการณในการลงพ้ืนท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ พบวาปจจุบันแนวโนมหอยเชอรี่ท่ีเปนพันธุคุกคาม
ตางถ่ินลดลง บางพ้ืนท่ีไมเปนภัยคุกคามเพราะคนในพ้ืนท่ีใชทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

 
สถานการณการบริหารจัดการท่ีดิน 

 ปจจุบันท่ีดินของรัฐถูกบุกรุกประมาณ 12.242 ลานไร มีผู ข้ึนทะเบียนผูไรท่ีทํากินจํานวน  
813,054 ราย (ไมเก่ียวกับผูข้ึนทะเบียนคนจน) 

 
สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยชุมชน (ก.ย. 59) มีขยะตกคาง 30.49 ลานตัน กําจัดได 23.47 ลานตัน (77%)  
ขยะเกิด 26.85 ลานตัน กําจัดได 8.34 ลานตัน (31%) รีไซเคิลได 4.94 ลานตัน (18%)  

 
สถานท่ีกําจัดขยะ  
 สถานท่ีกําจัดมี 2,604 แหง (ป 2558) ดําเนินการอยางถูกตอง 448 แหง (17%) ขยะของเสีย

อันตราย เกิดข้ึนปละ 591,127 ตัน ขยะทะเล ถูกท้ิงลงทะเลไมต่ํากวาวันละ 1,000 ตัน ซ่ึงปญหาขยะนี้เปน
ปญหาท่ีคอนขางใหญมาก 

 
สถานการณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

 ขอมูลป 2554 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจก 305.52 ลานตัน CO2 เทียบเทา (โดย 73% 
จากภาคพลังงาน 17% จากภาคเกษตร 6% จากภาคอุตสาหกรรม และ 4% จากภาคของเสีย) เปาหมายการลด
กาซเรือนกระจก ณ ป พ.ศ. 2573 จํานวน 111 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาสําหรับการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก ซ่ึง สผ. มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักและติดตามอยูแลว คือสํานักงานประสานการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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โดยสรุปสถานการทรัพยากรธรรมชาติ 

  ท่ีผานมาจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท้ัง 4 ฉบับ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ 
สวนใหญ มีสถานการณเสื่อมโทรมลง สวนท่ีคงท่ีจะเปนเรื่องท่ีสามารถบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ แตท่ีดีข้ึน
คือการใชพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพราะเปนทรัพยากรท่ีสามารถบริหารจัดการได 
โดยกระทรวงพลังงานจะเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ดานสิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกันมีคุณภาพต่ําลงมาก ยกเวน
การใชวัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพฯ เสียง ฝุนละออง และคุณภาพน้ําทะเล 
มีสถานการณท่ีดีข้ึนเพราะสวนหนึ่งมาจากหนวยงานกรมควบคุมมลพิษควบคุมกํากับดูแลไดดีข้ึน  

 
 แนวคิดและหลักการของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

   การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ไดนอมนําพระราชดํารัส และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากําหนดเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10 หลักการท่ีสําคัญ ไดแก 

1. การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) คือการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลกับเศรษฐกิจและสังคม และมองไปขางหนาใหสิ่งแวดลอมคงอยูสําหรับลูกหลาน ไมใชสนใจ
เฉพาะเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  

2. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงความสัมพันธ
เชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
บริเวณนั้น สนองตอความตองการของมนุษย โดยมีการบูรณาการดานการจัดการท่ีดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตใหเกิดความ
สมดุล ใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

3. การระวังไวกอน (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุกท่ีเนน การปองกัน
ผลกระทบลวงหนา โดยสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศ
ท่ีเปราะบางและพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคํานึงถึงกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงและ
เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม เชน EIA EHIA และ SEA ท่ีเปนการบริหารจัดการยุทธศาสตรเชิง
พ้ืนท่ีกอนดําเนินการท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

4. ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) เปนหลักการของการนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอสุขภาพของมนุษยหรือ
สิ่งแวดลอม เชน อัตราภาษีรถยนต ตามการปลอย CO2 

5. ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เปนหลักการสงเสริมความ
รับผิดชอบ โดยสรางแรงจูงใจใหผูท่ีไดรับผลประโยชนเปนผูจายคาตอบแทนใหกับผูใหบริการดานระบบนิเวศท้ังท่ีอยู
ตนทาง และปลายทาง รวมถึงสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียประโยชน เพ่ือลดความขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการ
นําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธท่ีทุกสวนท่ีเก่ียวของไดรับประโยชนรวมกัน เชน โครงการ 
PES การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีปาท่ีตองจายเงินใหคนในพ้ืนท่ี 

6. ความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เปนหลักการท่ีใชสราง
การรวมรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
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7. ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการการบริหารจัดการท่ีดีท่ีทุกหนวยงานควร
นํามาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน ท้ังในดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได 

8. การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เปนหลักการ
เพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพ่ือใหผูผลิตมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน ตั้งแตการรับคืน การรีไซเคิล และการกําจัดซากผลิตภัณฑ 
รวมท้ังมุงเนนใหผูผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและระบบการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชนผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต ตองรับไป
กําจัดทําลาย หรือ พระราชบัญญัติกําจัดซากอิเล็กทรอนิกสท่ีกําลังจะประกาศใช เปนตน 

9. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) เปน
หลักการลดอัตราการใชทรัพยากรตอหนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเปนการลดการใชปริมาณทรัพยากรในสวนของ
วัสดุ พลังงาน น้ํา และทรัพยากรตางๆ สงผลใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว  

10. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของความ
เปนมนุษย มีความเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เชน สิทธิและการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิในการท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและ 
มีคุณภาพ และสิทธิในการไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
เนื้อหาแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

 วิสัยทัศน : อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรมมีสิ่งแวดลอมท่ีดี และ
มุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 พันธกิจ : ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมท้ังสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพท่ีดีบน
พ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 การกําหนดยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564 พิจารณาจากระบบ
เศรษฐกิจ และสังคม ภายในประเทศ ท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภค และการจัดการของเสีย 
รวมท้ังแรงกดดันจากระดับโลก ท้ังเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความรวมมือระหวางประเทศ 
ตลอดจนไดคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยพิจารณาจากปจจัย ดังนี้ 
 ปจจัยระดับโลกและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เก่ียวของกับยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนการสราง
ศักยภาพของประชาชนใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานตามพันธกรณี และความตกลง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับภูมิภาค และระดับโลกท่ีจะ
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 การใชทรัพยากรธรรมชาติ ตองจัดการทรัพยากรอยางสมดุลและเปนธรรม จึงตองมียุทธศาสตรท่ี 1 
มุงใหความสําคัญตอการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุล สามารถกระจายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 
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 การจัดการของเสีย และการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีและไดรับการฟนฟู เกี่ยวของกับยุทธศาสตรท่ี 2 
มุงเนนใหความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ณ แหลงกําเนิด ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในทุก
ข้ันตอน และสนับสนุนการนํากลับมาใชใหม รวมถึงเพ่ิมบทบาทความรับผิดชอบของผูผลิตในการจัดการผลิตภัณฑ
ของตนเองและซากผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนอยางครบวงจร และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ ดูแล
และรักษาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพท่ีดี 
 การผลิตและการบริโภค เก่ียวของกับยุทธศาสตรท่ี 3 มุงเนนใหทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด ท้ังภาพการ
ผลิตและบริโภค 
 
 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

 เปาหมาย ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริมท้ังการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความม่ันคง 

ตัวช้ีวัด 
1. ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (one map) และจํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินให

ชุมชน โดยมีมาตราสวน 1:4,000 เพราะเนื่องจากใชแผนท่ีดิน และภาพถายทางอากาศของกรมพัฒนาท่ีดินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเพ่ือใหแผนท่ีดินของรัฐใหอยูในมาตราสวนเดียวกันท่ี 1:4,000 และใชแนวเสน
แบงเขตท่ีดินท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ครม. ในการแบงเขต (หากใช one map จะทําใหการจัดท่ีดินทํากินให
ชุมชนในลักษณะท่ีดินแปลงใหญท่ีไมมีกรรมสิทธิ์เปนลักษณะโฉนดรวม และมีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน)  
 2. รอยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแตละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
 3. พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปา รอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปน ปาอนุรักษ รอยละ 25 และ ปาเศรษฐกิจ 
รอยละ 15 (SDGs 15.1.1) 
 4. ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM  (ดัชนี 0 - 100) (SDGs 6.5.1) 
 5. รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมดลดลง (SDGs 15.3.1) 
 6. ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม  
 7.ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 - 9 
 8. อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเลใน 1 ชั่วโมงในนานน้ําไทยเพ่ิมข้ึน (SDGs 14.4.1) 
 9. ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร ไดรับความเห็นชอบจาก ครม. 
 10. อัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติลดลง 
(SDGs 15.5.1) 
 11. สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการเพ่ิมข้ึน  

  กลยุทธท่ี 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ประกอบดวย 6 แผนงาน คือ 1) ทรัพยากรปาไม 2) ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 3) ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 5) ทรัพยากรธรณี และ 6) ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แนวทางปฏิบัตท่ีิสําคัญ 
 1. กําหนดแนวเขตปา และใหสิทธิชุมชนใชประโยชนจากปาตามศักยภาพ 

2. อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ํา การจัดสรรน้ํา และ ผลักดัน พ.ร.บ. น้ํา 
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3. การใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองและลักษณะดิน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดิน 
4. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการประเมินทรัพยากรประมง 
5. จัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแร  
6. ศึกษา สํารวจ และอนุรักษพันธุกรรม รวมท้ังระเบียบ และกลไกการเขาถึงและแบงปนประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  กลยุทธท่ี 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ประกอบดวย 3 แผนงาน 
คือ 1) การมีสวนรวมในการจัดการ 2) การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และ 3) การเสริมสรางความรูและความ
ตระหนักดาน ทรัพยากรธรรมชาติ 

 แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
 1. พัฒนากลไก และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

2. พัฒนาแนวทางการกระจายอํานาจ ให เ กิดการสง เสริมการดูแล รักษาและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล/เปนธรรม 

3. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนในระดับพ้ืนท่ี 
4. สนับสนุนการถายทอดความรู การประชาสัมพันธในหลากหลายชองทาง 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู  

 เปาหมาย สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการท่ีดีอยางมีคุณภาพ ท้ังการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด
สิ่งแวดลอมท่ีดีสูรุนตอไป 

 ตัวช้ีวัด 
1. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดี รอยละ 80  
2. คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีคาฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 99 (SDGs 11.6.2) 

 3. ขยะมูลฝอยชุมชน ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 75 โดยมีอัตรา
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 
(SDGs 11.6.2, 12.5.1) 

4. ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 
30  (SDGs 12.4.2) 

5. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 
6. จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน (SDGs 11.7.1)  

 กลยุทธท่ี 2.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ  
1. การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ  
2. การจัดการน้ําเสีย 
3. การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย 

 แนวทางปฏิบัตท่ีิสําคัญ 
 1. ควบคุม และกํากับแหลงกําเนิดมลพิษใหอยูในระดับไมเกินมาตรฐานการปลอย 
 2. เพ่ิม ประสิทธิภาพ EIA / EHIA 
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 3. ผลักดันการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพ่ือสรางแรงจูงใจ 
 4. เพ่ิมศักยภาพของ อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะติดเชื้อ และการจัดการน้ําเสีย 
 5. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายใหครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาและปรับปรุงใหมีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน รวมถึงการจัดการซากเครื่องใชไฟฟา

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

กลยุทธ 2.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย  
2.การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอ สวล. 

 แนวทางปฏิบัตท่ีิสําคัญ 
1. สรางกลไกการเยียวยาผูไดรับผลกระทบฉุกเฉิน 
2. ฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
3. ติดตามและเฝาระวังสถานการณมลพิษในพ้ืนท่ีวิกฤติ พรอมเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบ

อยางตอเนื่อง 
4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธ 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  
2.การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
ซ่ึง สผ. ไดดูแลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ในระดับจังหวัดดวย เชน ถํ้า น้ําตก แหลง

อนุรักษเมืองเกา และการจัดทําแผนแมบท เปนตน 

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. สงเสริมการจัดรูปแบบเมืองตามหลักการของสิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน ท่ีเอ้ือตอลักษณะของเมือง

อัจฉริยะ เมืองสีเขียว 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดลอมของชุมชนแออัด ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
3. จัดทํามาตรฐานดานคุณภาพของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ แหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และแหลง

มรดกทางวัฒนธรรม และควบคุมปริมาณนักทองเท่ียว รวมถึงกํากับการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบแหลง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและย่ังยืน 

เปาหมาย การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีความคุมคาและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
1. การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ MF ตอ คน 

ลดลง (SDGs 8.4.1 และ 12.2.1) 
2. สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(GPP) และสัดสวนปริมาณ GPP เพ่ิมข้ึน   (SDGs 12.7.1) 
3. สัดสวนการใชพลังงาน ตอ GDP ลดลง  (SDGs 7.3.1) 
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4. รอยละของจํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช และรอย
ละพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย เพ่ิมข้ึน  (SDGs 2.4.1)  

5. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึนและผานเกณฑระดับสี่ข้ึนไป  
6. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน ๑๕ พ้ืนท่ี  
7. จํานวนแหลงทองเท่ียวและสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย เพ่ิมข้ึน  
8. ประกาศใชกฎระเบียบเก่ียวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนท่ีครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 
 

กลยุทธท่ี 3.1 การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. ใหความรู รณรงค ประชาสัมพันธการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคดานสิ่งแวดลอม 
3. ปรับเปลี่ยนมาตรการทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณและมาตรการทาง
ภาษีของประเทศ 
4. สงเสริมการผลิตและใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน และพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 
5. สงเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในชุมชนอยางครบวงจร 

กลยุทธท่ี 3.2 การสงเสริมการผลิตและบริการท่ียั่งยืน 
ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ  
1.การเกษตร  
2.การอุตสาหกรรม  
3.การทองเท่ียว 

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. สงเสริมการลดและเลิกใชสารเคมีในภาคการเกษตร และสนับสนุนการทําเกษตรท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมกระบวนการเพ่ือลดการเผาเศษพืช 
3. สรางแรงจูงใจกับภาคอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางการคลัง 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และสงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
5. สนับสนุนการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดท้ังระบบ 

กลยุทธ 3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน เก่ียวของกับสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หรือ Bedo และสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ทรงตองการขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ินซ่ึงแตเดิมดูเฉพาะพืช ปจจุบันรวมท้ังสัตวดวย ประเทศไทย 
มีความหลากหลายทางชีวภาพอยูท่ีอันดับ 8 ของโลก อีกท้ังไทยมีเศรษฐกิจสีเขียวท่ีสําคัญท่ีสามารถบงชี้ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เชน ประเทศญี่ปุนท่ีมีสินคาทองถ่ิน สําหรับประเทศไทยตองมีการคุมครองผลิตภัณฑเหลานี้ดวย 

http://www.bedo.or.th/
http://www.bedo.or.th/
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ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ  
2.การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. สงเสริมศักยภาพของชุมชนในการเพ่ิมมูลคาและคุณคาของทรัพยากรชีวภาพ 
2. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพตามแนวทางพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. สรางความรูและความเขาใจเพ่ือคุมครองทรัพยากรชีวภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและ

สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

เปาหมาย ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
มีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเปนเชิงรุก (เนนการมี
สวนรวมความรวมมือเนนเชิงรุก) 

ตัวช้ีวัด 
1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลงรอยละ 7 - 20 

ภายในป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน)  
2. สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยรอยละ 25 (SDGs 7.2.1)  
3. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมข้ึน (SDGs 13.1.1) 
4. องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ิมข้ึน  
5. จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัย

พิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน ลดลง (SDGs 13.1.2)  
6. จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงาน

ในแตละป เพ่ิมข้ึน  

กลยุทธท่ี 4.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอย GHG 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน  
2.การลดการปลอย GHG 

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. เพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค ประชาสัมพันธ และปลูกจิตสํานึกเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
2. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาค

คมนาคมขนสง พลังงานในอาคาร เปนตน 
3. กําหนดใหสินคาและบริการสําคัญติดฉลากแสดงขอมูล Carbon Footprint เพ่ือเปนทางเลือกแก

ผูบริโภค 
4. รวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกใหเปนปจจุบัน 
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กลยุทธท่ี 4.2  
การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
2.การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. จัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยง และพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
3. สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
4. จัดตั้งกองทุน เพ่ือชดเชยความเสียหาย และ/หรือสนับสนุนการปรับตัว 

กลยุทธท่ี 4.3 พัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ  
1.การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน  
2.การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
1. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมและความตกลงทางการคาท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอม 
2. เปดเผยขอมูลการเจรจา และแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับประชาชน ใหสาธารณชนไดรับทราบ

อยางตอเนื่อง 
3. เพ่ิมขีดความสามารถใหแกบุคลากรและองคกร ตลอดจนภาคีท่ีเก่ียวของกับการเจรจาและการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
 
แนวทางการขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อนท่ีสําคัญในระดับชาติมีกฎหมายหลายฉบับ เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พรบ. สงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติฉบับใหมท่ีกําลังจัดทําอยู และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเนนการทําแผนปฏิบัติการของกระทรวง และ
กรมตางๆ ท้ังในระดับสวนกลาง ไปสูในระดับภาค ระดับจังหวัด ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาระดับจังหวัดเพ่ือขอ
งบประมาณ ในงบฟงกชัน งบของจังหวัด ในระดับทองถ่ินก็สําคัญเชนกันในการนําแผนพัฒนาไปสูทองถ่ินซ่ึงจะตอบ
แผนยุทธศาสตรชาติได สําหรับสวนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมจะอยูในยุทธศาสตร 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 คือสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

กลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. สรางความเขาใจกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ รวมถึง

ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ  

2. สรางความรวมมือกับผูบริหารของหนวยงานหลัก  
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3. สรางความเขาใจใหกับประชาชนและภาคเอกชนไดรับทราบถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือใหหนวยระดับจังหวัดและหนวยงาน

ทองถ่ินปฏิบัติ 

4. ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับและแหลงเงินอ่ืนๆ  

5. ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือใหตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมฯ ท่ีมีลักษณะบูรณาการงานรวมกันเปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน  

6. สรางฐานขอมูลสําหรับตัวชี้วัดเพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ  

7. ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหาร รวมถึง

เผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต เพ่ือติดตามวาตัวชี้วัดไดดําเนินการเปนไปอยางถูกตองหรือไม 

8. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

 
 สําหรับประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงควรดําเนินการเรงดวนและผลักดันในระดับนโยบาย 
(Flagship Projects) ในกลุมจังหวัด ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือจะมีปญหาเรื่องหมอกควัน และไฟปา กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประสบปญหาการกําจัดขยะอิเลคทรอนิกส ซ่ึงท่ีผานมา เคยลงพ้ืนท่ีและพบวามีการ
ชําแหละอุปกรณอิเลคทรอนิกสในระดับหมูบานหลายแหง ภาคกลางประสบปญหาเรื่องภัยแลงและน้ําทวม ซ่ึงใน 
พ.ศ. 2554 น้ําทวมประเทศไทยเสียงบประมาณไปมากกวา 1.1 ลานลานบาท ภาคใตประสบปญหาเรื่องการกัดเซาะ
ชายฝงจากท่ีไดใหขอมูลไวขางตน ในการนี้ สผ. มีการกําหนดการขับเคลื่อนแผนและลงไปผลักดันใหนโยบายลงสูการ
ปฏิบัติไดจริง จํานวน 2 พ้ืนท่ี ซ่ึงจะคัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองในลําดับตอไป 

 
ชวงท่ี 2 การเสวนากลุม เรื่อง “การดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม และขอเสนอแนะใน
การติดตามแผนจัดการฯ ของภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ” ประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้ 

1) ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ รักษาการผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ผูแทนองคกรพัฒนา
เอกชนดานสิ่งแวดลอม  

2) คุณสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ผูแทนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3) รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูแทน

หนวยงานสถาบันการศึกษา  
4) ดร. จงโปรด คชภูมิ ผูอํานวยการฝายพัฒนาความยั่งยืนองคกร บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ผูแทนภาคเอกชน 
5) คุณสลวย เทียมสระคู ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 4 ผูแทนหนวยงานกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ดําเนินรายการ โดยมีนายสุโข อุบลทิพย ผู อํานวยการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (อดีต

ผูอํานวยการสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม) โดยมีสาระสําคัญการเสวนา ดังนี้ 
 

 นายสุโข อุบลทิพย ดําเนินรายการโดยกลาวถึงท่ีมาและความสําคัญของการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับภาคีเครือขายวา กอนท่ีประเทศไทยจะมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม คนไทย
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยูมาก มีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการสงออก ไดแก ไมสัก และดีบุก 
เปนตน จนสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม จึงไดมีการจัดทํานโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับแรกเปน
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2540 – 2559) หรือนโยบายสิ่งแวดลอม 
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20 ป ซ่ึงไดติดตามจนสิ้นสุดการใชแผน ปจจุบันเปนนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงนโยบายนี้จะเก่ียวของกับทุกกระทรวง การจัดทํานโยบายดังกลาวจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี เพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 ซ่ึงเราจะเดินทางไปสู 4.0 ไดอยางไร จะใชนวัตกรรมอะไร โดยระบุไวในแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรนําไปปฏิบัติเราจะทราบ
ไดอยางไรวา สิ่งท่ีเรากําหนดมีผลสัมฤทธิ์ คําตอบคือเราตองติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โดยนําผลมาปรับปรุงแกไขตอไป จึงเปนท่ีมาของการเชิญวิทยากรในฐานะภาคีเครือขายมาเสวนารวมกัน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองจากประสบการณท่ีผานมา 
 
 ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ รักษาการผูอํานวยการสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ผูแทนองคกรพัฒนา
เอกชนดานส่ิงแวดลอม นําเสนอการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและขอเสนอแนะในการติดตาม
แผนจัดการฯ ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ดังนี้ 
 การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแบงเปนชวงละ 
5 ป ควบคูไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 อีกท้ังยังมีนโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.2558 – 2564 
ซ่ึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของ สผ. นั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงพบวาแผนท้ังหมดมีความเชื่อมโยงกันอาจมีบางสวนท่ีซํ้าซอนกันบาง เนื่องจากการกําหนดแผน
สวนใหญจะกําหนดเปนกรอบและใหหนวยงานถอดไปดําเนินการ 
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมดําเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ 
มิไดแสวงหากําไร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. ดําเนินงานศึกษาวิจัย เพ่ือกําหนดนโยบาย สิ่งแวดลอมในระยะยาว 
 2. จัดทําโครงการภาคสนาม เพ่ือชวยทองถ่ินในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 3. เผยแพรขอมูล ดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน และ 
 4. จัดการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยภายใตการกํากับของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เริ่มดําเนินการ เม่ือวันท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2536 มีพ้ืนฐานปรัชญาการทํางานท่ีมุงเนนการทําหนาท่ีเปนแหลงศึกษาวิจัยองคความรูดาน
สิ่งแวดลอมท่ีทันสมัย ถูกตอง และเชื่อถือได เจตนารมณหลักของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย คือ มุงเนนการผลักดันให
เกิดการประสานการทํางานรวมกันระหวางภาคตางๆ ในสังคม (ประกอบดวยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอ่ืนๆ) 
 จากประสบการณท่ีผานมามีขอสังเกตวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามขอมูลสถานการณ
สิ่งแวดลอม สวนใหญอยูในสภาวะลดนอยและเสื่อมโทรมลง ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ แผนจัดการและนโยบาย
ตางๆ ท่ีประกาศไปแลวและใชมาโดยตลอด แตเพราะเหตุใดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลลอมจึงลดนอยและ
เสื่อมโทรมลง อาจเปนเพราะการนําไปปฏิบัติ หรือการถอดแผนนําไปใช หรือความพรอมของแผนหรือไม ซ่ึงแผน
เก่ียวกับทรัพยากรจํานวนมาก หากมองในเชิงบวกเม่ือไมมีแผนจะเสื่อมโทรมกวานี้ ตามท่ีทานรองเลขาธิการ สผ. 
ไดกลาวไววา เราตองทํางานเชิงรุกใหมากกวานี้ หากมองท่ีปญหาระดับโลกจะมีภัยคุกคามจากการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย 
 
 การขับเคล่ือนนโยบายและแผนผานการดําเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
 1. การดําเนินโครงการดานการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศ และประเทศใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การจัดการขยะในชุมชน โรงเรียน เทศบาล ถึงแมจะเปนวาระแหงชาติจากประสบการณกลับพบวาขยะ

ในทะเลมีเพ่ิมข้ึน 
4. การจัดการเมืองท่ียั่งยืน 
5. การลดโลกรอน 
6. การจัดทําขอกําหนด และการรับรองฉลากเขียว 
7. การดําเนินโครงการท่ีสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
8. การดําเนินงานดานทะเลและมหาสมุทร 

 
 ปญหาและอุปสรรค 

1. การมีแผนจํานวนมาก แยกสวนกัน และ/หรือ ซอนทับ ขาดแผนบูรณาการ หนวยงานอาจไมทราบวาอยู
ชวงไหนของภาพใหญ ตองดําเนินการสอดคลองตรงกัน  

2. ผลการปฏิบัติตามแผน หรือแผนตามผลการปฎิบัติยังไมชัดเจน ปจจุบันไมไดใชแผนเปนตัวนําแตเพียงนํา
ผลท่ีไดไปใสในแผนการทํางานลักษณะนี้ไมใชแผนเชิงรุก การทําแผนท่ีดีตองใชหลัก PDCA (มีการทําแผน นําแผน
ไปปฏิบัติแลวจึงนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการปฏิบัติ)  

3. ชองวางของแผน (แผนท่ีมีการติดตามตรวจสอบไมตรงกัน หรือแผนท่ีอยูใน พรบ. กฎกระทรวง หลายฉบับ 
ซอนกันอยู) การแกปญหาตองพิจารณาบริบทของโลก เชื่อมโยงมาท่ีประเทศเปนยุทธศาสตร 20 ป และแบงเปน
ชวงเวลา 5 ป และนําแผนฯ มาพิจารณาใหสอดคลองกับหนาท่ีและภาริจของตนเอง 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ใชหลัก Partnerships (SDGs 17) การมีสวนรวมตองมีจุดหมายมองท่ีผลประโยชนประเทศชาติ 

เปนสําคัญ โดยรวมกันมือแกไขปญหา และตองลงมือปฏิบัติเลยไมตองรอ (การมีสวนรวมอยางมีความหมายใน
ระดับรวมคิด รวมปฏิบัติ) 

2. ยึดหลักธรรมภิบาล 
3. มีการรับรูขอมูลขาวสาร 
4. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบายและแผน และรับฟงความเห็นของภาคสวนท่ี

เก่ียวของ 
5. ตองโปรงใส ตรวจสอบได 
6. มีหลักนิติธรรม การเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม 
7. ความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแผน (บางท่ีขอมูลพ้ืนฐานเปรียบเทียบท่ีเปน base line ตองปรับให

สอดคลองกัน 
8. การติดตามประเมินผลควรติดตามประเมินผลทุกป 
 
คุณสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ผูแทนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาวถึง

การดําเนินงานท่ีเก่ียวของในบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับสิ่งแวดลอมคือการปรับปรุงแหลงเสื่อม
โทรม การบริหารจัดการน้ํา ขยะมูลฝอย น้ําเสียท่ีผานมาเทศบาลนครปากเกร็ดตองเรงดําเนินการแกไขปญหา  

-ปญหาน้ําเสียท่ีตองของบจากสวนกลาง โดยไดรับความชวยเหลือจาก สผ. สําหรับปญหาเรื่องน้ําเสีย ทองถ่ิน
ไดดําเนินการแกไขปญหาเรื่องน้ําเสียตั้งแต พ.ศ. 2551 ในการบําบัดน้ําเสียท่ีเริ่มสํารวจประเมินคุณภาพน้ํา พบวา
แหลงน้ําสวนใหญเสื่อมโทรม จนป พ.ศ. 2559 ไดเริ่มของบประมาณและกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียศรีสมาน โดยมี
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กําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดประสบปญหาจากการหา
แปลงท่ีดินเพ่ือกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียซ่ึงมีราคาสูงมาก 

-ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย ท่ีมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร ณ เวลานี้พ้ืนท่ี 36.04 ตารางกิโลเมตร 
มีประชากรประมาณ 189,258 คน (5,251.33 คน/ตร.กม. ขอมูลป พ.ศ. 2559) อีกท้ังมีปญหาการเก็บขนไป
กําจัด 

-ปญหาภัยแลง/น้ําทวม น้ําขัง เทศบาลนครปากเกร็ดเปนตนแบบการปองกันน้ําทวมป พ.ศ. 2554 
เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ด มีมาตรการผลักดันน้ําออกนอกพ้ืนท่ีและปองกันพ้ืนท่ีต่ํา ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาการ
แกปญหาตองแกไขปญหาแบบบูรณาการ รวมกับการประปา และกรมทางหลวง เพ่ือปรับปรุงคูคลอง นอกจากนี้ยัง
ตองแกไขปญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะชวงเวลาท่ีฝนตกน้ําทวมขังผิวจราจร อีกดวย 

 
 การแปลงแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมไปสูการปฏิบัติของเทศบาลนครปากเกร็ด พบวากฎหมายบาง

ฉบับไมสอดคลองกันและเทศบาลนครปากเกร็ดตองดําเนินงานเก่ียวของกับแผนตางๆ หลายฉบับ เชน แผน
ยุทธศาสตรชาติ แผนจังหวัด 3 ป และ 4 ป ซ่ึงมีบางสวนท่ีเก่ียวของกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน 

-ปญหาขยะ มีการแกไขปญหาโดยคัดแยกขยะท่ีตนทาง รวมกับชุมชน เอกชน นําขยะไปทําปุย และเขารวม
โครงการคารบอนต่ํา เทศบาลปลอดโฟมและพลาสติก 100 เปอรเซ็นต เชน รณรงคใหบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด
ใชปนโต และรวมกับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ลดภาชนะประเภทโฟม เปนตน 

 ปญหาน้ําเสีย มีการสรางเครือขายสิ่งแวดลอม ใหชุมชนรอบคูคลองมีสวนรวมอนุรักษและรักษาคูคลอง 
และหนวยงานภาครัฐขุดลอกคูคลอง รวมท้ังการจัดตั้งโครงการคลองสวยน้ําใส โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัดนนทบุรี 
 

รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูแทน
หนวยงานสถาบันการศึกษา กลาววามหาวิทยาลัยมหิดลมีความเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตร ๑ Excellence in research with global and social impact  
ยุทธศาสตร ๒ Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates  
ยุทธศาสตร ๓ Excellence in professional services and social engagement  
ยุทธศาสตร ๔ Excellence in management for sustainable organization 

 
ยุทธศาสตรของคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร พ.ศ. 2559-ปจจุบัน ท่ีเชื่อมโยงยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย ไดแก 
1. สรางความเปนเลิศทางวิจัย การบริการวิชาการและการฝกอบรม  
2. สรางความเปนเลิศทางการศึกษา 
3. ชี้นําการรักษสิ่งแวดลอม  
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม  
5. บริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมีความสุข  
มหาวิทยาลัยไดรวมมือระหวางประเทศกับมหาวิทยาลัย และองคกรชั้นนําของโลกตางๆ มากมายใน

เรื่องงานวิจัย วิชาการ การศึกษาและการเรียนการสอนของคณะ เชน แคนาดา อังกฤษ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เปนตน 

พรอมท้ังประยุกตเทคโนโลยี การคนพบพืชชนิดใหม โครงการคายเยาวชน และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุน 
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และปจจุบันไดบรรจุหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรความม่ันคงดานสิ่งแวดลอม ในการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

ดร. จงโปรด คชภูมิ ผูอํานวยการฝายพัฒนาความย่ังยืนองคกร บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ผูแทนภาคเอกชน กลาววา 

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กอตั้งเม่ือ พ.ศ. 2527 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) ตั้งอยูท่ี อาคารเอ็ม ทาวเวอร สุขุมวิท 62 มี ภารกิจเพ่ือความม่ันคงดาน
พลังงาน มีสวนรวมพัฒนาความเปนอยูท่ีดีของสังคมไทย มีวัฒนธรรมองคกร คือ พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอยางยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม วัฒนธรรมพนักงาน คือ เปนคนดี มีความรู เปนประโยชนตอผูอ่ืน 

 
กลยุทธเพ่ือความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม ขององคกรมี 4 กลยุทธ คือ 
1. Green business เชน จัดตั้งโซลาฟารม ไบโอดีเซล เอทานอล พลังงานหมุนเวียน เปนตน 
2. Green production โดยใชหลัก 3 Rs เชน น้ําใช น้ําท้ิง (ผานระบบ reverse osmosis) ของเสีย 

(คัดแยกขยะตนทาง) มลพิษทางอากาศ (green energy) ลดการใชพลังงาน 
3. Greenovative Experience เชน ออกแบบปมน้ํามันประหยัดพลังงาน ติดตั้ง sun roof และ 

solar cell อาคารประหยัดพลังงาน smart office ไมทําลายเอกสารท่ีมีความลับแตเปนจัดจางบริษัทรับกําจัด
ทําลายเนื่องจากเอกสารท่ีทําลายจะลดคุณภาพของเสนใยกระดาษ 

4. Green society บริษัท ยึดหลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน CSR จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม เชน
โครงการเพาะพันธุหิงหอย การใชพลังงานทดแทน การปลูกปารวมกับโรงเรียน และโครงการ Thailand Go 
Green  

บริษัทฯ มีหลักการทํายุทธศาสตร คือ ใชหลักสากลระดับโลก ไดแก ISO 26000 Dow Jones 
sustainability indexes ,UN แลวนํายุทธศาสตรท่ีจัดทํารับฟงจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผลท่ีไดคือ 9 เปาหมายตาม 
SDGs 4 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งแวดลอม (SDGs 6, 7, 12 และ 13) 2) ดานสังคม (SDGs 4 และ 11)  
3) ดานเศรษฐกิจ (SDGs 8 และ 9) 4) ดานบรรษัทภิบาล (SDGs 16) โดย SDGs 7, 6, 12 และ 13 ดําเนินการ
ตอเนื่อง SDGs 16 และ 8 ดําเนินการตอยอด SDGs 4, 9 และ 11 ดําเนินการตอไปหรือริเริ่มโครงการใหม เปนตน 

ขอเสนอแนะ 
1. การกําหนดนโยบายตางๆ ของภาครัฐ ตองเริ่มตนท่ีตนเอง และรัฐตองริเริ่มกอน เชน การกอสราง

อาคารการ การคัดแยกขยะ เปนตน 
2. การทํางานของภาครัฐ รัฐตองทําหนาท่ีคลายกับประชาชน คือ ลูกคา ตองใหในสิ่งท่ีลูกคาตองการ 

ใหลูกคาไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุด และใหลูกคาอยากทําอะไรใหรัฐเอง 
3. การคัดแยกขยะ หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการคัดแยกขยะท่ีตนทาง

ได ไมรวมกันแลวนําไปกําจัด 
 

คุณสลวย เทียมสระคู ผูอํานวยการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 4 ผูแทนหนวยงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กลาวถึงวิสัยทัศนท่ีตองมีเพ่ือสิ่งแวดลอม คือ อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ บทบาทการดําเนินการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค คือมีสวนรวม
จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และแปลงแผนถายทอดตัวชี้วัดภายในกลุมภาค (สสภ) และไปสูระดับจังหวัด  
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การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม สสภ. มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท้ังเปนผูปฏิบัติเอง และรวมมือกับจังหวัดภายในภาค ทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงคอยสนับสนุน พัฒนาเครื่องมือ 
บริหารกลไกจัดการ บูรณาการ สงเสริม เอกชนและทองถ่ินใหลงมือปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ สสภ.4 มีดังนี้ 
1. โครงการประเมินระบบบําบัดน้ําเสียจากผูท่ีไดรับงบประมาณกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และโครงการ

ลดของเสียตามแผนงานบูรณาการเรื่องน้ํา รวมกับกรมทรัพยากรน้ํา 
2. การจัดการน้ําเสีย ดําเนินโครงการจัดการลดน้ําเสียในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด เฝาระวัง ติดตามประเมินผล

ทองถ่ินท่ีไดรับงบประมาณท่ีเก่ียวของกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. ใหคําปรึกษาทองถ่ินใหใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 
4. จัดตั้งระบบเตือนภัยคุณภาพน้ํา 
5. การจัดการขยะ สํารวจพ้ืนท่ีจัดทํา cluster ใหมีศูนยจัดการขยะแบบรวมศูนย โดยศึกษาความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ี จัดทําแผนสิ่งแวดลอม และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดลอม 
6. กําหนดเขตควบคุมมลพิษในพ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และ

จังหวัดสมุทรปราการ 
7. เฝาระวังดานอากาศและเสียง จัดตั้งโครงการนักสืบสายลม 
8. สรางการมีสวนรวมของสังคมและชุมชน 
9. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดําเนินการลดกาซเรือนกระจก การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การสนับสนุนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ขอเสนอแนะ 
1. ตองมีกลไกความรวมมือจากภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
2. ตองมีกลไกสรางแรงจูงใจและความรวมมือจากหนวยงานในภาค และระดับจังหวัด องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ยกตัวอยาง เชน การจัดลําดับหนวยงานท่ีมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี ทําใหหนวยงานตระหนัก และ
ผลักดันตนเองใหอยูในระดับดีข้ึนกวาเดิม 

3. หนวยงานตองติดตามเชิงรุก ตรวจสอบไดรวดเร็ว เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเร็ว พรอมท้ัง
ตอบสนองเปาหมายของชาติใหได (ประเมินแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูเสมอ) 

4. ตองปรับปรุงการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมข้ึน จัดเวทีสาธารณะรายงานผล นําเสนอประชาสัมพันธ
ผลงานดานสิ่งแวดลอม รวมกันแสดงความคิดเห็น แกปญหาอยางมีสวนรวม 

 
ขอคิดเห็นและเสนอแนะท่ีไดรับจากการสัมมนาสรุปได ดังนี้ 
1. บริบทของสถานการณโลกและปจจัยภายในประเทศ มีความสําคัญตอสถานการณสิ่งแวดลอมท่ี

จําเปนตองปรับยุทธศาสตรชาติใหสอดคลอง ตองมีการติดตามประเมินผลใหทันตอสถานการณโลก และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเร็ว พรอมท้ังตอบสนองเปาหมายของชาติใหได 

2. การติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตองเปนเชิงรุก เชน การใชหลัก PDCA (Plan, Do, 
Check และ Action) โดยเริ่มท่ีภาครัฐ และภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมในการขับเคลื่อนเพ่ือใหมีภาพตอ jig saw 
อยางครบถวน 

3. เนื่องจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีนโยบายและแผนจํานวนมากท่ีตองปฏิบัติตาม จึงตองทราบวา
หนวยงานมีความเก่ียวของตรงสวนใดของแตละแผนจัดการฯ จึงจะปฏิบัติตามไดถูกตองในเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้
แผนตางๆ ควรมีชวงเวลาของแผนท่ีประสานบูรณาการใหสอดคลองกัน 



  
 

ผ11.2-๑๙ 
 

4. การมีสวนรวมตองมีจุดหมายรวมกัน คือ มองท่ีผลประโยชนประเทศชาติเปนสําคัญ รวมกันแกไข
ปญหาแบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมภิบาล มีหลักนิติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และสถาบันการศึกษาควรมี
บทบาทในการนําแผนจัดการฯ ไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา 
รวมท้ัง เปนท่ีปรึกษาแกจังหวัด และทองถ่ิน ในการจัดทําแผนงาน /โครงการท่ีสอดคลองกับแผนจัดการฯ 

5. ตองมีกลไกความรวมมือจากภาคีเครือขาย มีการรับรูขอมูลขาวสารของทุกภาคสวน และตองมีสวน
รวมกําหนดนโยบายและแผน  

6. การทํางานของภาครัฐ ตองสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานแกประชาชน เพ่ือเปนกลไกสรางแรงจูงใจการ
ดําเนินงานตามนโยบายท่ีภาครัฐกําหนด 
 
ปดการสัมมนาเวลา 14.00 น. 

 
............................................... 

 
(นายภูธนวิช สบประสงค) 

 
ผูจดรายงานการประชุม 

  
...............................................             ............................................... 

 
(นายเอกชัย ภาระนันท)           (นางสาวพัชรี วีระนนท) 

 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.1 
 

หนวยงานสวนกลาง 
  



 
 

ผ.12.1-๑ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64  หนวยงานสวนกลาง 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
1. หนวยงานอิสระ 
 

๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาต ิ

นางสาวกรณิดา  บุญพรม
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- 02-5612445 ตอ 304 02-5797819 kornnida.b@gmail.com 

๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา  

นางกรวรา  บุญศิร ิ
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

- 02-22220206-9 ตอ 1243 02-6236381 -  

นางสาวไปรมา  สิงหรักษ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

- 02-22220206-9 ตอ 1243 02-6236381 lovevictory@gmail.com 

๒. สํานักนายกรัฐมนตรี ๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

นางชุลีพร บุญยมาวิก 
ผูอํานวยการสํานกักองแผนการ

เกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดลอม 

- 02-2804085 ตอ 1501 -  - 

2.2 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

นายจิรวัฒน  ระโหฐาน 
นักพัฒนาระบบราชการ 

ชํานาญการพิเศษ 

- 02-3568895 02-2818248 jirawatrahothan@gmail.com 

นางสาวพิริยะ  ทองสืบสาย 
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 

- 02-3568953 02-2818248 piriyampa25@hotmail.com 

นางสาวนรินทรธร - 02-3569999 #88 - narinthorn@opdc.go 
2.3 สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาต ิ

นายรชฏ ปราการปลาศ 
นวผ.ปก. 

- 089-6977927 - - 

2.4 กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พันเอกหญิงรุงนภา หิรัญกิจ 
หัวหนาฝายแผนปฏิบัตกิาร 

- 086-7896991 02-6687101 peeppeep52@gmail.com 

พันโทหญิงณัฏฐรดา  
ทองธรานิธิโรจน 

เจาหนาทีธุ่รการสวนทรัพยากร 

- 092-9546495 - - 

นางสาววชิราพรรณ จันทโรกร 
เจาหนาที่ฝายแผนปฏิบัติการ 

- 097-1319819 - - 

 
 
 
 



 
 

ผ.12.1-๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 
 

2.5 สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

นายพิชยั ชยัสัมฤทธิ ์ - 089-4970322  CPICHAISOO@gmail.com 

2.6 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

นางสาวกิตติกานต กุแกว 
เจาหนาที่บริหารโครงการ 

- 02-2788231 02-22788225 kittikarn@trf.or.th 

สุรีรัตน ชะนะมา 
เจาหนาที่บริหารโครงการอาวุโส 

สวัสดิภาพสาธารณะ 02-2788228 02-2788225 sureerat@trf.or.th 

2.7 กรมประชาสัมพันธ นางสาวเกษศิรินทร อภิรัตนวงศ - 02-6182323 ตอ 1606  plan.prtd6@gmail.com 
2.8 สํานักงบประมาณ นางกัณวีย สบืสุข 

นักวิเคราะหงบประมาณ             
ชํานาญการ 

- 081-6073838, 089-
7993637 

 kannawee.s@gmail.com 

3. กระทรวงการคลัง 3.1 สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

นางสาวกัญญาภัทร บุญประกอบ 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- 02-1265800 ตอ 2570 02-2739140 - 

นางตรัยลดา ดรงคมาส 
ผูอํานวยการสวนพัฒนา 
ยุทธศาสตรและแผน 

- 0-2126-5800 ตอ 2649 0-2273-9140 - 

3.2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นายปณณ  อนันอภบิุตร 
ผูอํานวยการสวน 

นวัตกรรมดานภาษ ี

- 090-9080909 02-2739088 bombust@hotmail.com 

นางสาวภารดี  นาคสาย 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

- 02-2739020 ตอ 3508 02-2739088 pharaddd@gmail.com 

3.3 อธิบดีกรมธนารักษ นายอภินพ  วัฒโน 
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชาํนาญ  
การกองบริหารที่ราชพัสดุภูมภิาค 

- 02-2785531 02-2701890 - 

3.4 กรมบัญชีกลาง ศศิมา ราชานนท 
ผูอํานวยการกลุมงานระเบียบ 

วาดวยการพัสดุ 

กองการพัสดุภาครัฐ 0 2127 7000 ตอ 4551 0 2127 7185-6 opm@cgd.go.th 

4. กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกฬีา 
 

4.1 สํานักงานปลัดกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา 

นางสาววรางคณา สุขสมจินตน 
นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

- ๐๘๑-๔๔๑๓๑๑๘ 

 

 str_mots@hotmail.com 

4.2 กรมการทองเที่ยว ณัฎธิญาณ บญุประดิษฐ 
นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 

กองพัฒนาบริการทองเที่ยว ๐ ๒๒๑๙ ๘๔๘๖ ๐ ๒๒๑๙ ๘๔๘๖ natthiya2522@hotmail.co.th, 
dot_planbudget@gmail.com 



 
 

ผ.12.1-๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
5. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

กัณฐชา วิญูวิรยิวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักแผนงานและโครงการ
พิเศษ กลุมติดตามและ

ประเมินผล 

02-629-9059 02-282-0529 plan_follow@opsmoac.go.th 

5.2 กรมพัฒนาที่ดิน นายยุทธศาสตร  อนุรักติพันธุ 
ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้าํ 

- ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๔๖ ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๔๖ 
 

- 

นางสาวบงกชกรณ อาณานุการ 
ผูอํานวยการกลุมวิจยัและ

พัฒนาการจัดการอินทรียวัตถ ุ

- ๐๙๕ ๗๔๐ ๘๘๙๓ ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๖๓ - 

นางผกาฟา  ศรจรัสสุวรรณ 
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

- 089-4476873 02-5797589 - 

5.3 กรมวิชาการเกษตร นายยงยุทธ ไผแกว 
นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ 

(ผูเชี่ยวชาญดานวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร) 

กองวิจยัพัฒนาปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร 

02-579 3577 02-561 4695 yuthyp04@yahoo.com 

สุธาทิพย การรักษา  
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช 

02-579 2537 02-579 2565  

นางขนิษฐา วงศวัฒนารัตน 
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ 

(ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษพันธุกรรม) 

สํานักวิจยัพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

02-579 3577 02-579 1534 kwongwath@yahoo.com 

นายวินยั  สมประสงค  
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ 

(ผูเชี่ยวชาญดานคุมครองพันธุพืช) 

 สํานักคุมครองพันธุพืช 02-579 6744 02-579 3162 winny.th@gmail.com 

5.4 กรมสงเสริมการเกษตร นายธงชัย สุทธพิงศเกียรติ ์ - 02-9546753 02-5612134 - 

5.5 กรมสงเสริมสหกรณ นายวีระยุทธ  นาคถม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- ๐๘๑-๙๐๓๓๒๕๕ 
 

 - 

5.6 กรมชลประทาน นางสาวศุภลักษณ โนราช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักบริหารโครงการ 
กลุมสิ่งแวดลอม 

02 241 4421 02 241 4421 spraewaa@gmail.com 

5.7 กรมประมง จุฑามาศ จวิาลกัษณ กองวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 

๐๒-๙๔๐๖๕๒๗ ๐๒-๕๖๒๐๕๗๑ Jutamas_jivalukuk@hotmail.
com- 

5.8 กรมปศุสัตว นายนินทพันธ กุลปรีดารัตน 
นายสัตวแพทยชาํนาญการพิเศษ 

 

- ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๘๖ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๘๖ - 



 
 

ผ.12.1-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
5.9 กรมการขาว สมทรง โชติชื่น 

ผูเชี่ยวชาญดานพันธกุรรมขาว 
สํานักผูเชี่ยวชาญ 081-9340183 02-5797892 somsong.c@rice.mail.go.th 

5.10 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

นางสาวณิฐชานันท อภิวัฒนธนิกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
กลุมติดตามและประเมินผล 

022822579 - 
 

alro.follow.up@gmail.com 
 

5.11 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

นางสาวสุภกัญญา กาญจนะคูหะ 
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 
สวนวิจยัเศรษฐกิจทรัพยากร

การเกษตร 

02 579 6580 02 579 6580 supakunyaka@hotmail.com 

5.12 สํานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร 

นายสมชาย เอี่ยมสําอาง 
นักวิเคราะห 

- ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๓๕ ตอ ๓๒๑๐ ๐ ๒๕๗๙ ๗๖๙๓ somchai@arda.or.th 

6. กระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

ปุณิกา จันเทว ี
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

กองกลาง กลุมแผนและ
ประสานราชการ 

0 2283 3203 
และ 0 2283 3070 

0 2281 9724 jundoung@hotmail.com 

6.2 กรมเจาทา นางจุฑามาศ อัชกุล 
วิศวกรโยธาชํานาญการ หัวหนา

งานควบคุมงานวิศวกรรมทางทะเล 

สํานักวิศวกรรม 
กลุมวิศวกรรมทางทะเล 

 

022343593 - kameokam@hotmail.com 

6.3 สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร 
 
 
 

นายนพพร จรุงเกียรต ิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ตอ ๒๐๒๓ ๐ ๒๒๑๖ ๓๔๘๑ njaroongkiat@hotmail.com 

นางสาวธัญยธรณ  สวัสดิวงษ 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ตอ ๒๐๑๙ ๐ ๒๒๑๖ ๓๔๘๑ thanyathorn.saw@gmail.com 

7. กระทรวงมหาดไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

นางสาวธัญญชล  พิชิต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 02-2235242 ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐ 
 

rapinpriwon2@gmail.com 

7.2 กรมปองกันและบรรเทา     
สาธารณภยั 

นางสิริพิน ทิพยรภัสกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

กองนโยบายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั สวน
นโยบายภยัจากมนุษยและ

ความมั่นคง 

02 – 637 – 3324 /089-
0484497 

 

0 2243 2204 manmadepolicy@yahoo.com 
 

7.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมเกียรติ สิริพิทกัษเดช 
ผูอํานวยการสํานกัวิศวกรรมการผังเมือง 

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 0 2273 0895 - Ying_eba@hotmail.com 

7.4 กรมที่ดิน นางสาวพุทธไทย  ฟกเหลือง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

- ๐๘๙ ๕๐๑ ๕๘๙๙ ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๖๑ putthai.p@dol.go.th 
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7.5 การประปานครหลวง นางนิตยา พบิูลยผูอาํนวยการกอง
แผนยุทธศาสตรองคกร 

กองแผนยุทธศาสตรองคกร 
ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

02-500-2779 02-500-2777 cplandiv@mwa.co.th 

7.6 การประปาสวนภูมิภาค นายนพนันท แกวสุวรรณ 
หัวหนางานแผนปฏบิัติการ 

กองแผนและกลยุทธ 
กลุมยุทธศาสตรองคกร 

0 2 551 8301 - noppanank@pwa.co.th 

7.7 กรุงเทพมหานคร นางสาวนิจศรา  ธรรมชีววีงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม         

ชํานาญการพิเศษ 

- ๐๘๖ ๓๐๙ ๑๒๕๒ - - 

7.8 สํานักสิ่งแวดลอม 
กรุงเทพมหานคร 

นายภาณุวัฒน ออนเทศ 
หัวหนากลุมงานแผนงานและ

ประเมินผล 

กองนโยบายและแผนงาน 
กลุมงานแผนงานและ

ประเมินผล 

0 2246 0688 0 2246 0688 panuon@hotmail.com 

นางสาวยพุิน ขามกุลา นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ 

0 2246 0688 0 2246 0688 yupin_kham@hotmail.com 

7.9 กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น 

นายบุญเลิศ เยีย่มสวัสดิ์ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

องคการบริหารสวนตําบลทาไม 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ฝายอนามยั
สิ่งแวดลอม 

08 5191 2999 02 4294889 thamai09@hotmail.com 

8. กระทรวง  
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวมนทกานต  วิสุทธิแพทย 
นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผนปฏบิัติการ 

- ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๕๒ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๕๔ monthakan.w@most.go.th 

นางสาวศศิดารา พภูักด ี
นักวิเคราะหนโยบาย              
และแผนปฏบิัติการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  0-2333-3870 0-2333-3875 
 

sasidara.p@most. go.th  

นางสาวอุทยัวรรณ จงรุจิโรจนชยั                
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ   

สวนติดตามและประเมินผล/            
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร   

02-333-3873 
  

02-333-3875 
  
 

uthaiwan@most.go.th  

8.2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาต ิ
 
 
 

นางเสาวลักษณ  โอฬารฤทธินันท 
เลขาคลัสเตอรพลังงาน 

และสิ่งแวดลอม 
 

- ๐ ๒๑๑๗ ๖๔๕๖ ๐ ๒๑๑๗ ๖๔๙๘ - 

นางสาวปพิชญา  ยูถนันท 
นักวิเคราะห 

- ๐ ๒๑๑๗ ๖๔๕๘ 
 

๐ ๒๑๑๗ ๖๔๙๘ - 

นางรังสิมา ตัณฑเลขา 
ผอ.โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร              
และเทคโนโลยีแหงชาต ิ

02-644 8150 ตอ 81846 02-6448106 rungsimat@nstda.or.th  
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นายทวีศักดิ ์กออนันตกูล 

ผูอํานวยการสํานกังานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาต ิ

- - - 

นางสาวเกศรี ลีลาศรีบรรจง 
นักวิเคราะห 

02-564 7000 ตอ 71780 02-564 7084 ketsaree@nstda.or.th 

8.3 ศูนยเทคโนโยลีโลหะ 
 

นายจิตติ  มังคละศิริ หองปฏิบัติการ การประเมิน               
วัฏจกัรชีวิต/ วิจยัสิ่งแวดลอม              

02-5646500 02-5646404 jittim@mtec.or.th 

9. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

9.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

นางชลธิชา  พยัคฆพงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

- ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ตอ ๑๘๐๑ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ 
ตอ ๑๘๐๐ 

- 

นางสาวธัญณมนัส บุญฉิม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- ๐90 – 9158413 02 6286397 - 8 Patpon 04 @ Hotmail .com 

9.2 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นายกิตติพงษ  ไชยบุญช ู
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๙๙ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๗ k.chaiboonchoe@gmail.com 

9.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

นางสุรางค มั่นคง 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

034-826255  
ตอ 304 – 307 

034 – 826253 surang_m@hotmail.com 

9.4 สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ธัญณมนัส บุญฉิม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

๐90 – 9158413 02 6286397 - 8 Patpon 04 @ Hotmail .com 

10. กระทรวง
สาธารณสุข 
 

10.1 กรมอนามยั นางพรสุดา ศิริ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 02-5904316 02-5904321 pornsuda.s@anamai.mail.go.t
h 

นางณีรนุช อาภาจรัส 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักอนามยัสิ่งแวดลอม 02-5904316 02-5904321 a.neeranuch@gmail.com 

10.2 กรมควบคุมโรค นางสาวอังคณา  เมธากุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

-  ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๒   ๐ ๒๕๙๑ ๘๑๘๙ 
 

occupah@gmail.com 

11. กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

11.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

นางมนัสชนก กายส ี
 
 

- 02-2023938 - - 
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อาทิตย พัฒนพงศชัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

นโยบายและยุทธศาสตร 02-202-3171 02-202--3158 artite@gmail.com 

นาย สุรศักดิ์ แซแต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร 

034-412030 034-426099 moi_samutsakhon 
@industry.go.th 

11.2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 

ดร. อรรณุวัฒน  วัฒนวรรณ 
วิศวกรเหมืองแรชํานาญการ 

- 097-1419339 - - 

ศิริพงษ พรพิพัฒน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม 
 

02-202-3834 02-354-3511 siripong@dpim.go.th 

11.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางจินดา  เตชะศรินทร 
นักวิทยาศาสตร  

- ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๕ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๗๑ jinda_mint@hotmail.com 

11.4 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

นางสุธาวด ีเตชะจินตะ 
ที่ปรึกษาดานกฎระเบยีบทางวิชาการ 

- 085-4855877 - SUTAVADEE@hotmail.com 

11.5 การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
 

นางสุวลี รักพาณิชสิร ิ
ผูอํานวยการฝายสิ่งแวดลอม 

- ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ตอ ๖๓๒๒ 
 

๐ ๒๖๕๐ ๐๔๖๖ suwalee.r@ieat.mail.go.th 

นางสาวเพียงใจ  หาญวัฒนาวุฒ ิ
นักวิทยาศาสตร ๘ 

- ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ตอ ๗๐๐๕ ๐ ๒๖๕๐ ๐๔๖๖ piangchai.h@ieat.mail.go.th 

นางสาวอิศริยา  แสงเจริญ 
นักวิทยาศาสตร ๘ 

- ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ตอ ๖๓๐๖ ๐ ๒๖๕๐ ๐๔๖๖ s_issariya@hotmail.com 

ชนกนันท จินดาประชา 
นักวิทยาศาสตร 5 

กองส่ิงแวดลอมและพลังงาน 02-2530561 ตอ 3326 - chanok.sogood@gmail.com 

12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

12.1 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นายณชัย กุลหินตัง 
วิศวกรสื่อสารชาํนาญการ 

- ๐ ๒๑๔๑ 6654 - nachai_k@mict.go.th 

12.2 กรมอุตุนิยมวิทยา นางสาวชลาลัย  แจมผล 
นักอุตุนิยมวิทยาชาํนาญการพิเศษ 

- ๐๘๑ ๘๔๔ ๘๘๐๗ ๐ ๒๓๘๓ ๘๘๒๗ - 

12.3 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ นางเพชรธิดา  ตรภีพนารถ 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 

- ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๕ ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๒๑ pechtida@nso.go.th 

นางสาวอังคณา  แยมอบุล 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

สํานักสถิติพยากรณ 

- ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๙๐ ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๐ 
 

angkhana@nso.go.th 
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13. กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 

13.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 

นายประกอบ เอีย่มสอาด สํานักกํากับและอนุรักษ
พลังงาน 

0 2223 5519 ตอ 1630   
นายบวรพงษ สุนิภาษา 0 2223 0021-9 ตอ 1036   

13.2 สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

นางสาวเมธิวรรณ  เกียรติกระจาย 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผนพลังงาน 
กลุมติดตามและประเมินผล 

026121555 ตอ 411 026121364 Maythiwan@eppo.go.th 

14. กระทรวงพาณิชย 14.1 กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ 

นายณัฏฐวัตร  ชุมพานิช 
นักวิชาการพาณิชยปฏบิัติการ 

- ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๒๖ 
 

๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๐ - 

นางสาวกนกนันท  พรหมแกว 
นักวิชาการพาณิชยปฏบิัติการ 

- ๐ ๒๕๐๗ ๗๓๗๘ ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๕ 
 

kanoknunp@dtn.go.th 

14.2 กรมทรัพยสินทางปญญา เฉลิมพร กิตติคุณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 02-5474309 - -  

14.3 สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย 

นางพรเพ็ญ ทัศนศร ี
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 02 507 6520 02 507 6521 mocbtec@gmail.com 

15. กระทรวงกลาโหม 15.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

พ.อ.สุรสทิธิ์ โมฆรัตน 
ผูอํานวยการกองอสังหาริมทรัพย 

กองอสังหาริมทรัพย ๐ ๒๙๑๐ ๑๙๒๒ ๐ ๒๙๑๐ ๑๙๒๒ teedin605@gmail.com 

15.2 กองทัพเรือ นาวาโทพงษศักดิ์  สมวงศ 
หัวหนาแผนและโครงการ 

กองกิจการความมั่นคงภายใน สํานัก
กิจการความมัน่คง กรมยุทธการทหารเรือ 

- ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๑ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๑ - 

16. กระทรวงยุติธรรม 16.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

นางสาวนวรัตน นาคมิตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 02-1415329 - nnarkvichit@gmail.com 

17. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

17.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรุงนภา  พัฒนวิบูลย 
ผูอํานวยการสํานกัความรวมมือ
ดานทรัพยากร ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

- 0 2278 8620 
 

0 2265 6192 
 

- 

นายพยงค  ตุมธรรมรงค 
ผูอํานวยการสวนนโยบาย 

และประเมินผล 

- 0 22899 1544 0 2278 8608 
 

- 

นางสาวนฤมล  โอริส 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

 

- 0 2265 6283 0 2265 6192 narumonoris@hotmail.com 



 
 

ผ.12.1-๙ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวนงลักษณ  โสภาคะยัง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 0 2265 6235 0 2265 6192 nsopa33@gmail.com 

นางสาวสุดารัตน  นพขุนทด 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- 0 2278 8644 
 

0 2278 8644 
 

policy_group@hotmail.com 

นางสาวอนัญญา  คงแสนคํา 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

- 0 2265 6307 0 2265 6110 - 

นายปวิช ทศววงศ ื - - 02-265-6283 - 
วิชนีย ชาญศรี - -  - 

17.2 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพุฒิพงศ  สุรพฤกษ 
รองเลขาธิการ สผ. 

- 0 2265 6509 
 

0 2265 6508 phudhiphong.s@mnre.go.th 

ดร. นวรัตน  ไกรพานนท 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- -  - 

นางกานดา  ปยจันทร 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 0 2265 6854 0 2265 6616 
 

- 

นางสาวเพ็ญนภา คงธนสารสิทธิ ์
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

กองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  

(กวผ.) 

-  - 

นางสาวกรุณา  คงกล่ํา 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบาย 

และแผน 

02-2656613  - 

นางสาวเสาวภา  หิญชีระนันทน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(กพส.) 

๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖  
ตอ ๖๘๓๑ 

๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖ - 

นางพรทิพย  จัยสิน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 
(สกส.) 

 
 
 
 
 

0 2265 6598 0 2265 6588 
 

- 

นายธีรพัฒน  คํานวณทิพย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6598 
 

0 2265 6588 - 

นายชยานนท  ชเลจร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6598 0 2265 6588 
 

- 



 
 

ผ.12.1-๑๐ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐนันท  ทะแดง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6598 0 2265 6588 
 

- 

นวรัตน รุงศรีรัตนวงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6596 0 2265 6588 nawacherry@hotmail.com 

นายไกรสันต ปาสาริสง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (สปอ.) 

02-2656283 - - 

นางสาวสุกัญญา วิศาล 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม        

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและ
พื้นที่เฉพาะ (สชพ.) 

 
 

0 2265 -6567-8 - - 

นางวันทนี  เพ็ชรอาํไพ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญ 

การพิเศษ 

0 2265 6-567-8 

 

- - 

นางสาวอรสุภาว  สายเพชร
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6567-8 
 

- - 

นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม       

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม     

(สธศ.) 

0 2265 6582 
 

0 2265 6578 montanasiriwan@hotmail 
.com 

นางอินทิรา  เอือ้มลฉัตร 
ผูอํานวยการสํานกัจัดการ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 

0-22656580 0-22656579 - 

นายเอกชยั ภาระนันท 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม        

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักติดตามปนะเมินผล
สิ่งแวดลอม (สตป.) 

- - - 

นางนฤดี คณิตจินดา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม       

ชํานาญการพิเศษ 

- - - 

นางสาวพัชร ีวีระนนท 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - - 

นายภธูนวิช สบประสงค 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- - - 



 
 

ผ.12.1-๑๑ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเบญจวรรณ  คําศรี 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - 

นางสาวสพรรณชนก  ชูใจ 
เจาหนาที่โครงการ 

- - - 

นางสาวณัฐพร  สรสุชาติ 
เจาหนาที่โครงการ 

- - - 

นางสุขฤทัย  ภคกษมา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) 
 
 

0 2265 6548 0 2265 6544 onep.land@gmail.com 

นางสาวรุงอรุณ  ฉัตรทอง 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานวิชาการ 

0 2265 6546 - - 

นางสาวสโรชา  หรุนศิร ิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (กทส.) 

0 2265 6685 - rsarocha.bd@gmail.com 

นางสาวฤทัยรัตน  มั่งศิลป 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

กลุมพัฒนาระบบบรหิาร 
(กพร.) 

0 2265 6633 0 2265 6633 ruthairat@onep.go.th 

นางสาวสุวลักษณ  จูสวัสดิ ์
นิติกรชํานาญการ 

กลุมนิติการ 
(กนต.) 

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๕ - sjoosawat@gmail.com 

นางสาวเพชรรัตน  
นักวิชาการเผยแพร 

สํานักงานเลขานุการกรม 
(สลก.) 

- - - 

นางสาวธัญชนิต  ตันฑศรีสุโรจน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (สวล.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2265 6605 

 

0 2265 6606 

 

- 

นางสาวศิริรัตน  คงมนต 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

0 2265 6607 
 

0 2265 6607 
 

- 

นางอรวรรณ  ดนัยบุตร 
นักวชิาการสิ่งแวดลอมนาญการพิเศษ 

0 2265 6709 - - 

นางสาวนารีรัตน  พันธุมณ ี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

0 2265 6611 
 

0 2265 6612 
 

- 

นางสาวศุภรา  เหลืองภัทรวงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

0 2265 6607 
 

0 2265 6607 
 

 



 
 

ผ.12.1-๑๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอุไรวรรณ  ธาระวานิช 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2265 0 2265 - 

นายฉัตรชัย  อินตะทา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6767 0 2265 6606 - 

นางสาวภัทราภรณ  โสมนัส 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6607 
 

0 2265 6607 
 

- 

นายเตชะวัณณ  พจนสมพงส 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6770 0 2265 6606 
 

pojsompong.t@gmail.com 

นายธีรพงษ  เหลาพงศพิชญ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

0 2265 6607 
 

0 2265 6607 
 

 

นางสาวนัทธมนต  รังสีพันธเดช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6771 0 2265 6606 natthamon.dech@gmail.com 

นางสาวศุภินทรา  แสงอรุณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6769 0 2265 6606 suphinthra@gmail.com 

นางสาววลยัภรณ  อรัญญิก 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6769 
 

0 2265 6606 wawa_pz@hotmail.com 

นางภาสพิชญ  มโนมยิทธกิาญจน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6772 
 

0 2265 6606 
 

pasapitch_a@hotmail.com 

นางสาววนิดา  แซจิว 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

0 2265 6611 0 2265 6612 J_gpt@hotmail.com 

นางสาวศศิธร  ศรีสุรักษ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัตกิาร 

0 2265 6611 0 2265 6612 Sasithon.taii@gmail.com 

นางสาวน้ําผึ้ง  ยังโปย 
เจาหนาทีว่ิเคราะห           
นโยบายและแผน 

0 2265 6771 
 

0 2265 6606 beejeef@hotmail.com 

นางสาวนภาพร  ศิลปชัย 
เจาหนาทีว่ิเคราะห          
นโยบายและแผน 

0 2265 6769 
 

0 2265 6606 
 

pear323@gmail.com 

นางรัญชนา  เรืองจิต 
เจาพนักงานธุรการ 

- 0 2265 6602 
 

- 

นางสาวมณฑินี  วิทยาธนานนท 
เจาหนาทีว่ิเคราะห           
นโยบายและแผน 

0 2265 6769 
 

0 2265 6606 montinee.wit@gmail.com 



 
 

ผ.12.1-๑๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศีตลา จันทรเทศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

กัณฐิภา มั่งมูล 
เจาหนาทีธุ่รการ 

- - - 

นายวโิรจน ประหยัด 
เจาหนาทีว่ิเคราะห           
นโยบายและแผน 

- - - 

นางสาวมาริท ลภีัทรกิจ 
เจาหนาทีว่ิเคราะห          
นโยบายและแผน 

- - - 

นายเอกเทพ เอกกมลกุล 
เจาหนาทีว่ิเคราะห           
นโยบายและแผน 

- - - 

นางสาวนริศรา ศักดิ์ภู 
เจาหนาทีว่ิเคราะห           
นโยบายและแผน 

- - - 

นายไชยยันต  
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - - 

นางสาวเพ็ญนภา อุนศิริ 1107 - - 
นางสาวขวญัชนก สืบเสม 02-2656607 - - 

ปยอร สันทกจิไพบูลย - - - 

นางสาวสิริพร พรมสูงวงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - - 

นายอดิเรก บุญฤทธิ ์
นายวิชาการสิ่งแวดลอมปฏบิัติการ 

- - - 

นางสาววรัญญาภรณ ศรีสุข 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบาย 

- - - 

นางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร 
นายวิชาการสิ่งแวดลอมปฏบิัติการ 

- - - 



 
 

ผ.12.1-๑๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล สํานัก/กอง/กลุม/ฝาย เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3 กรมควบคุมมลพิษ 
 

นางสาวพรพิมล พันธเมธาฤทธิ ์
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

แผนงานและประเมินผลสวน
ติดตามและประเมินผล 

0 2298 2461 0 2298 5394 pornpimol.p@pcd.go.th 

17.4 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล นายฤทธิไกร ภวภูตานนท ณ 
มหาสารคาม  

นักธรณีวิทยาชํานาญการ 

กองอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรน้าํบาดาล กลุมวิจัย
และพัฒนางานอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

02 660 2558 - rittikrai_b@hotmail.com 

17.5 กรมทรัพยากรธรณ ี นางสาวมัลลิกา นิลลอม 
นักธรณีวิทยาปฏบิัติการ 

กองอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรณี ฝายนโยบาย 

๐ ๒๖๒๑ ๙๘๑๑ ๐ ๒๖๒๑ ๙๘๒๐ mallika.nillorm@hotmail 
.co.uk 

17.6 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

นางสาวจันทรเพ็ญ จันทรทิม 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

กองแผนงาน 
สวนติดตามและประเมินผล 

0 2141 1395 - puychanphen@hotmail.com 

17.7 กรมปาไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว อารียาพัชร เพชรรัตน 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานวนวัฒนวิจัย 

02-561-4292-3 ตอ 5444 - - 

นายสาโรจน วัฒนสุขสกุล 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานวนวัฒนวิจัย 

092-246-2996 
 

- saroj39@yahoo.com     
tic2508@gmail.com 

นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานวนวัฒนวิจัย 

086-912-6165 
 

- p.ampai44@gmail.com 

นายสมชาย นองเนือง 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานวนวัฒนวิจัย 

093-265-3388 
 

- somchai46@gmail.com 

นายธิต ิวิสารัตน 
ผูอํานวยการสํานกัวจิัยและ 

พัฒนาการปาไม 
สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 

092-261-0159  02-579-8532 tt_b42@yahoo.com 

นายชัยสิทธิ์ เลี้ยงศิร ิ
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานวนวัฒนวิจัย 

02-561-4292-3 - cliengsiri@gmail.com 

นางวาทินี คุมเจริญ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม 

02-561-4292-3 ตอ 5489 02-579-9177 
 

nokforester56@gmail.com 

นายวิฑูรย เหลืองวิรยิะแสง 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจยัและพัฒนาการปาไม 
กลุมงานวนวัฒนวิจัย 

02-561-4292-3 ตอ 5444 - vitoon.l@gmail.com 

นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

 

สํานักจัดการปาชุมชน 
ฝายแผนงานและติดตามผล 

สวนจัดการปาชุมชน 

02-561-4292 ตอ 5652 
 

- commang00@hotmail.com 

นายวรากร เกษมพันธกุล 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

สํานักจัดการปาชุมชน 
สวนพัฒนาวนศาสตรชุมน 

02-561-4292 ตอ 5654 - cfdforest@hotmail.com 
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นายกิติพร ดุลนกิจ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ  

สํานักจัดการปาชุมชน 
กลุมประสานงานโครงการ

พิเศษ สวนอํานวยการ 

02-561-4292 ตอ 5639 - forest5639@hotmail.com 

นางปริชาติ เจริญกรุง 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

สํานักจัดการปาชุมชน 
กลุม ประสานงานโครงการ

พิเศษ สวนอํานวยการ 

02-561-4292 ตอ 5639 - forest5639@hotmail.com 

นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

สํานักจัดการปาชุมชน 
กลุมสวนสงเสริมการมีสวนรวม 

02-561-4292 ตอ 5549 - - 

นายวษิณุ ดํารงสัจจศิร ิ
ผูอํานวยการสวนสํารวจและ  

วิเคราะหทรัพยากรปาไม 
สํานักจัดการที่ดินปาไม 

02-561-4292 ตอ 5๗๖๘ 02-5๗๙-๗๕๘๓ - 

ชื่อ นฤมล กสิกรรม 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

สํานักสํานักจัดการที่ดินปาไม 
สวนอํานวยการ 

02-561-4292 ตอ 5๐๗๑ - nation_forest
๒๐๑๔@hotmail.com 

นาง อรวรรณ จรูญรัตนพักตร 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ  

สํานักปองกันรักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

ธุรการ 

02-561-4292 ตอ 5๗๘๑ 02-5๖๑-๕๐๐๑ - 

นางสาวอาสินพีัฒน บัวสรวง 
นิติกรปฏิบัติการ 

สํานักกฎหมายสวนกฎหมาย
และนิติกรรมสัญญา 

02-561-4292 ตอ 5211 02-579-9569 aimarsineepat@gmail.com 

17.8 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

นางสาว  อุดมลักษณ ศรีทัศนีย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ

พิเศษ 

กองยุทธศาสตรตรวจและ
ประเมินผล กลุมตรวจและ

ติดตามประเมินผล 

02 – 298-5872 - monitordeqp@hotmail.com 

17.9 กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา 
และพันธุพืช 
 

นายวิเชยีร โสมออน 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
สวนนโยบายและแผน 

02-561 0777 ตอ 1222 02-5614831 pdd.dnp@gmail.com 

17.10 องคการจัดการน้ําเสีย 
 

ดํารงค นิลหลา  
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 3 

กองนโยบายและแผน  
กลุมพัฒนาองคกร 

022738530-9 022738577-9 damrong.n@wma.mail.go.th 
 

17.11 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

นางสาวณัฐฐิญา ภูรยิะพันธ 
เจาหนาที่แผนงาน งบประมาณ 

ติดตามและประเมินผล 

กลุมกิจการอํานวยการ ฝาย
งานแผนงาน งบประมาณ 
ติดตามและประเมินผล 

02 141 7844 - natthiya@bedo.or.th 

17.12 องคการอุตสาหกรรมปาไม นายธีระยุทธ กลัดพรหม 
หัวหนาฝายงบประมาณ 

- - - kludprom@hotmail.com 

17.13 องคการสวนสัตว ใน 
พระบรมราชูปถัมภ 

นายประจกัษ  ชางแกว 
หัวหนาฝายภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 

- 08 9772 8794 
 

0 2281 6491 
 

- 
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 นางสาวปยะวรรณ เทศฤทธิ ์

เจาหนาทีธุ่รการ 
- 08 3963 9896 

 
0 2281 6491 zanooker_zerzaa@hotmail.com 

17.14 องคการสวนพฤกษศาสตร เสาวภาคย แยมพงศผลิน  
หัวหนาสวนนโยบายและแผน 

กองอํานวยการ สวนนโยบาย
และแผน 

053-841135 053-299754 plan.qsbg@gmail.com 

17.15 องคการบริหารจัดการ 
กาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

อารียา หลักฐาน  
นกัวิชาการ 

สํานักยุทธศาสตร 02 141 9817 - Areeya_l@tgo.or.th 

18. กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

ประสม  เรียงเงิน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

02-4228868 02-4228866 naiprasop@gmail.com  
นางสาวณัฐิกานต อินทิม 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

0-2422-8862 0-2422-8866 culturepolicy@hotmail.com  

18.2 กรมศิลปากร 
 
 
 
 
 
 

นางวิไลลักษณ  เกียรติธีรรัตน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

กลุมแผนงาน โครงการ                   
และวิเทศสัมพันธ                   

02-2825470 02-2820897 -  

นายวรพล นพวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

๐ ๒๔๔๖ ๘๐๓๙ ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๕๑   plan_finearts@hotmail.com 

นางระวีวรรณ แสงวัณณ 
นักโบราณคดีชํานาญการ 

กลุมวิจยัและพัฒนางาน
โบราณคด ี

0-2446-8040 ตอ 1105 0-2446-8040  
ตอ 1104 

-  

อารียา สีชมพ ู
นักโบราณคดีปฏิบัตกิาร 

กองโบราณคด ี 02 446 8040-5 ตอ 1106 02 446 8040-5 
ตอ 1107 

looleelingload@gmail.com 

19. องคกรพัฒนา
เอกชน 
 
 
 
 

19.1 สภาหอการคาแหงประเทศไทย ธงชัย  บุณยโชกิต - 095-5069966 - - 
19.2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) 
 
 

นางทิพวัลย  แกวมีศรี 
นักวิจยัอาวุโส 

- 0 2718 5460 #414 0 2718 5461-2 
 

- 

นางสาวปริญญารัตน  เลี้ยงเจริญ 
นักวิจยัอาวุโส 

- 0 2718 5460 #413 0 2718 5461-2 - 

นางสาวกาญจนา  ยาเสน 
นักวิจยั 

- 0 2718 5460 #414 0 2718 5461-2 - 

19.3 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ศ. ดร. ธนวัฒน จารุพงษสกุล 
ผูอํานวยการใหญ 

- 0 2503 3333 0 2504 4826-8 
 

- 

กรรนิการ บุราณรักษ 
เจาหนาที่พัฒนาฐานขอมูล 

สํานักผูอํานวยการใหญ 0-2503 3333  ตอ 404 0-2504 4826 - 8 kar@tei.or.th 

19.4 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นางสาวชฎาภรณ  ศรีใส 
เจาหนาที่ฝายวิชาการ 

- 08 9962 5287 
 

0 2580 4382 
 

srai_st@windowlive.com 
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19.5 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน นางสาวเกศินี แกวนเจริญ  

ผูจัดการโครงการและเจาหนาทวีิจยั 

- 02-9353560-2 - sdfthai@gmail.com 

19.6 มูลนิธิอันดามัน นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน  
ผูประสานงานมูลนิธิอันดามัน 

- ๐๗๕ ๒๕๘ ๗๖๑ ๐๘๕๒๕๘๗๖๑ saveandaman@yahoo.com 

19.7 มูลนิธิ “ปา-ทะเลเพื่อชีวิต นายประวีณ จุลภกัด ี
ประธานมูลนธิิปา- ทะเลเพื่อชีวิต 

- 077-437038 077-437038 freedom2551@gmail.com 

20. ภาคธุรกิจเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1  สมาคมอุตสาหกรรมฟอก
ยอมพิมพและตกแตงสิ่งทอไทย 
(ATDP) 

คุณสุปรีญา  อุนนาทรวรางกูร 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกยอม

พิมพและตกแตงส่ิงทอไทย 

- 0 2345 1264 - - 

20.2 บริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 

นายภพูิงค  ทวีทรัพย 
ผูจัดการแผนการจัดการสิ่งแวดลอม 

- 0 3840 8500 ตอ 2660 0 3835 1554 
 

- 

นายประทีป  เลียงเพ็ชร 
ผูจัดการรัฐกจิสัมพนัธ-งานวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 0 2797 2999 ตอ 7241 0 2797 2974 prateep.le@thaioilgroup.com 

นางสาวฐิติวิภา  ภูอนันตานนท 
ผูชวยผูจัดการรัฐกิจสัมพันธ-งาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 0 2797 2999 ตอ 7242 0 2797 2974 
 

titivipa@thaioilgroup.com 

นางโศรยา  เพยีรชอบ 
ผูประสานงานรัฐกิจสัมพันธ-งาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 0 2797 2999 ตอ 7246 
 

0 2797 2974 
 

soraya@thaioilgroup.com 

20.3 บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 
 

สรุดา ทิพยสุนาว ี          
(Environmental  

management officer) 

- 02-5372000 ตอ 14005 - vichuda.t@pttpoc.com 

20.4 บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
 จํากัด (มหาชน) 

ดร.มงคลยา สุรเวชวุฒิวิทยา - 080-6109911 - mongkolya_run 
@eastwater.com 

20.5 บริษัท เอสซีจี. เคมิคอลส 
จํากัด 

นายนัฐพล  แสนสวาท 
Corporate Environment 

Leader 

- 08 7541 9950 - - 

20.6 บริษัท เนเชอรเวิรคส เอเชีย
แปซิฟก จํากัด 

นางสาวกสิณา  สําแดงเดช 
Business Development 

Manager 

- 08 9109 2003 
 

0 2140 3805 
 

Kasina_Samdaengdeeh 
@natureworkspla.com 
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นายวาทิต  วทัญูไพศาล 
Technical Service & 

Development Engineer 

- 09 2263 7174 0 2140 3805 watid_watanyupaisan 
@natureworkspla.com 

20.7 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 

นางสาวธนาพรรณ พงษพันธ 
Senior Manager 

- 0 2667 5555 0 2264 5579 pothanapan@cpn.co.th 

น.ส. จันทิรา  อิศรางกูร ณ  อยุธยา 
Assistant Manager 

- 0 2667 5555 
 

0 2264 5579 isjantira@cpn.co.th 

20.8 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

นางสาวถลัชนันท  อารยีสกุล 
Management Quality Officer 

- 0 2660 8000 0 2617 6735 talatchanun.a@tha.fujixerox 
.com 

20.9 บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย   เทรด
ดิ้ง จํากัด 
 

นางสาวนลินลักษณ  พุมหิรัญ 
หัวหนางานรัฐกจิ 

ฝายสื่อสารองคกรและความยั่งยืน 

- 09 1915 5691 0 2354 2237 nalinlux.pumhiran 
@unilever.com 

20.10 โครงการบริหารจัดการสู
ความยั่งยืน กลุม ปตท. 

นางสาววรรณา ธรรมสรุักษ 
หัวหนาทีมโครงการบริหารจัดการสู

ความยั่งยืนกลุม ปตท. 

- 081-3712374 - wanna.t@pttplc.com 

20.11 บริษัท ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

นางจันทรจิรา เตชะเกษมบัณฑิตย 
ผูจัดการสวน 

ฝายความปลอดภยัและ
คุณภาพ 

02-354-200 02-354-2030 chanchira@bemplc..co.th 

20.12 บริษัท บางจากปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) 

จงโปรด คชภูมิ   
ผูอํานวยการฝายพัฒนา 

ความยั่งยืนองคกร 

- 02-335-4609 - chongprode 
@bangchak.co.th 

20.13 บริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) 

นางสาวศิริวรรณ ปองปอม 
ที่ปรึกษา 

สํานักงานพัฒนาอยางยั่งยืน 02-586-4781 02-586-2836 siriwanp@scg.co.th 

20.14 บริษัท โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จากัด 

ธณัศมนต ตามรักษา 
Officer 

สานักงานสงเสริมความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

02-3862446 02-3861956 ttamraks 
@toyota.co.th 

21. สถาบันการศึกษา 21.1 มหาวิทยาลัยมหิดล นายยุทธพล ผองพลีศาล 
เจาหนาทีว่ิจัย หวัหนางานวิจยัและ

บริการวิชาการ 

คณะสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรศาสตร 

02 441 5000  
ตอ 2109 

02 441 9510 yutthapol.pon 
@mahidol.ac.th 

21.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นายโรจนจัฉริย ดานสวัสดิ ์
ผูอานวยการแผนงาน/ 

หัวหนาโครงการ 

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 074-426834 074-429758 rotchanatch.d@psu.ac.th/ 
rotchanatch@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.2 
 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 
 - แมฮองสอน 
 - ลําพูน 
 - ลําปาง 
 - เชียงใหม 
  



 
 

ผ.12.2-๑ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดเชียงใหม 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชยีงใหม รอยโทบุญศรี ลังกาพยอม 
กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม 

- 097 939 5297 - - 

2. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ นายชนิต  ไหลไพบูลย 
หัวหนาสวนทรัพยากรฯ 

- 053-112690-12 - - 

3. กระทรวงมหาดไทย 3.1 สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

นางชุติมา  แสนสมบัต ิ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- 053-112637 - local.chuti@gmail.com 

3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

นายศรัณยู  แยงขจร 
พนักงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

- 094-7098625 - 
 

- 

3.3 สํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม) 

นายจรูญ ปงหาญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 053 112 982 - - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

4.1 สํานักชลประทานที่ ๑ นายจิรชัย  พัฒนพงศา 
หัวหนาฝายพิจารณาโครงการ 

- 053-242822 ตอ 129 053-241467 yom53@msn.com 

4.2 ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน 

นายปรีชา  แยมเยื้อน 
หัวหนาฝายวิเคราะหประมวลผล 

- 053-248925 053-26283 - 

4.3 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต ๑ 

นางสุวิชาดา  คูหา 
นักวิเคราะหฯ ชาํนาญการพิเศษ 

- 053-716082 081-399-
2337 

- - 

4.4 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม 

นางประเพียร มหาพิรุณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- - - - 

4.5 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายกานต ไตรโสภณ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

นางสาววิชรินทร พลราชม 
นักสํารวจที่ดินชาํนาญการพิเศษ 

- - - - 

5. กระทรวงพลังงาน 
 
 
 

5.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม 

นางสังวาล มัลลาน ู
นักวิชการพลังงานชํานาญการ 

- - - - 

นายศรายุทธ  จํารูญสวัสดิ์ 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 053-112034 053-112033 - 



 
 

ผ.12.2-๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 5.2 ศูนยบริการวิชาการที่ ๗ 
(เชียงใหม) 
 

นายไวยเวทย  นาเอก 
หัวหนาศูนยบริกการวิชาการที ่๗ 

- 081-950-4441 053-499031 - 

นายมนชัย  ฉายไสว 
พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน 

- - - - 

6. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

6.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬา 

นางวรรณา  ผุสด ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 083-515-1933 - - 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 7.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม 

นางอรัญญา  กันทวงศ 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 089-429-9704 
 

053-112595-6 
 

- 

8. กระทรวงสาธารณสุข 8.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม 

นายสุเทพ ฟองศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 053 211 048-50 ตอ 
405 

053 211 740 suthep_cm@hotmail.com 

นางสาวชื่นกลมล สุขด ี
พยาบาลวิชสชีพชาํนาญการ 

- 053 211 048-50 ตอ 
405 

053 211 740 cheunkamon.sukdi@ 
gmail.com 

8.2 ศูนยอนามยัที่ 9 (จังหวัด
เชียงใหม) 

นายวภิู กฤษนุรักษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- - - - 

9. กระทรวงพาณิชย 9.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม 

นายจรัล มานโทก ุ
เจาหนาที่สงเสรมิและพัฒนา 

- 083 112 6689 053 112 670 om_ops@mcc.go.th 

10. กระทรวงการคลัง 10.1 สํานักงานศุลกากร 
ภาคที่ 3 

นางจันทรทิมา กรรณาลงกรณ 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัตกิาร 

- 053 270 660-1 - 106931@customs.go.th 

11. กระทรวงอุตสาหกรรม 11.1 สํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 

นายจารุกิตต  เกษแกว 
ผูอํานวยการ 

- 053-221385 ตอ 11,14 053-225184 - 

อมรรัตน รมพล 
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 

- - - - 

11.2 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม 

นายธีรวุฒิ พาผานะ 
วิศวกรปฏิบัติการ 

- - - - 

12. กระทรวงคมนาคม 12.1 สํานักทางหลวงที่ 1 นายอนุฤทธิ์  อุดมสม 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

- 053-277608 ตอ 125 053-278236 - 

13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางเพ็ญศิริ  ตรีสัตย 
นักอุตุนิยมวิทยาชาํนาญการพิเศษ 

- 053-277919 081-961-
0896 

053-277815 
 

- 

นายนิทัศน วัฒนธรรม 
ผอ.สวนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

- - - - 



 
 

ผ.12.2-๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

14. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

14.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
 

 

นายสมคิด  ปญญาด ี
ผอ.สวนสิ่งแวดลอม 

- - - - 

14.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑ (เชียงใหม) 
 

นางจันทรสุดา  รุงเรืองวงศ 
ผูอํานวยการสวนแผนสิ่งแวดลอม 

- 089-435-5693 - veesitee.wpk@gmail.com 

ฐิติมา  จยิะวรนันท 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 081-681-4984 - thitimajvn@hotmail.com 

นางจารุณี พุมพวง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - - - 

บัญชารัฐ ศรีวิชา - - - - 

ฐิติรัชช เพ็ญตระกูลชัย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 099 294 1653 - - 

14.3 สํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ 
ที่ ๑๖ 

นายทวีศักดิ ์ ขันธราช 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

- 053-276100 ตอ 402 
 

053-274431 yaksa@hotmail.com 

นายนิพนธ  ยงคไสว 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

- 053-276100 ตอ 401 
 

- - 

14.4 สํานักจัดการทรัพยากร 

ปาไมที่ ๑ 
ชนาธิป สุชิตววธุ 

นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
- - - - 

นายพรเทพ  ลิ้วประเสริฐ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

- 081 961 8995 - - 

15. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1 สํานักงานเทศบาลตําบล 

ไชยปราการ 
นายพงศกร  จันทรคํา 
รองนายกเทศมนตรี 

- 053-457370 053-457360 - 

15.2 สํานักงานเทศบาลตําบลยาง
เนิ้ง 

นายบุญม ี จีฟ้ ู
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- - - - 

15.3 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
ฝาง 
 

 

นายถวัน  อุนคําเมือง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

- - - - 

นายสิทธิเดช  นาเลิศ 
ผอ.กองชาง 

 
 

- - - - 



 
 

ผ.12.2-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 15.4 องคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกว 

นางสาวสิทธิลักษณ  สุทธาวาสน 
นายกองคการบริหารสวนตาํบล 

ดอนแกว 

- - - - 

นางสาววันด ี หนอคําศักดิ ์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- 053-121585 ตอ 28 053-121573 wandy2502@hotmail.com 

15.5 เทศบาลนครเชียงใหม จริยา ตันจันทรพงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

กลุมจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 

053-259000 ตอ 9733 053-259000 ตอ 
9733 

- 

16. ภาคเอกชน 16.1 หอการคาจังหวัดเชียงใหม ไพรัช โตวิวัฒน 
รองประธาน 

- 084 609 7778 - toewiwat@hotmail.com 

16.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม 

นายยงยุทธ ชอบทําด ี
รองประธาน 

- 053 304 346-1 053 246 353 ok_fti@hotmail.com 

16.3 สื่อมวลชน นภาพร ขัติยะ - 086 659 7095 - - 

17. สถาบันการศึกษา 17.1 คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

รศ.สมใจ  กาญจนวงศ 
อาจารยประจาํภาควิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

- 053-944192 ตอ 102 - - 

17.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วิทยาลัยแมฮองสอน 

นายไชนเชิด  ไชยนันท 
รองคณะบดี 

- 089-435-0475 
 

- - 

นายภูดิท  อกัษรดิษฐ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 091-758-9141 - - 

 



 
 

ผ.12.2-5 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดแมฮองสอน 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 
 
 

1.1 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดแมฮองสอน 

นายสัมพันธ  โยธกุลสิร ิ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

- 053-612055 - - 

1.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดแมฮองสอน 

วาที่ พันตรี เลิดชาย  ขายทอง 
หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ 

- 053-614313 053-614313 - 

2. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

2.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
แมฮองสอน 

นางสาวนวรัตน  สมหวัง 
นักพัฒนาสังคม 

- 053-611261 053-611261 maehongsom25@hotmail 
.com 

วาที่ รอยตรี อนพุันธ  กมลดีเยีย่ม 
นิติกร 

- 053-611261 053-611261 - 

นายประชิต เหมอืงใจมา 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 054 511 162 ตอ 301 054 511 900 - 

3. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

นายสุริยา การเกา 
 

- - - - 

3.2 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 
๑ สาขาแมฮองสอน 

นายสัญชัย  เจริญหลาย 
เจาพนักงานปาไมอาวโุส 

- 053-675007 053-675007 - 

4. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 สํานักงานเทศบาลเมือง
แมฮองสอน 

นายสายชล  ประเสริฐกุล 
นักบริหารงานสาธารณสุข 

- 053-611204 053-611589 - 

 



 

 

ผ.12.2-6 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดลําปาง 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง รอยตรีอนุชิต เสนามุทธพันธุ 
กอ.รมน. จังหวัดลําปาง 

- - - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

นายสุรินทร  ปญญาจันทร 
นสถ.ชพ. 

- 054-265013 054-265136 - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

นางสาวณปภัช  ปญญาศิริกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ 

- 054-265072 081-921-
8693 

 

054-265074 lpg.dpm@hotmail.com 

นางสาวมุฑิตา  พรหมประดษิฐ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 080-049-52763 054-265074 
 

lpg.dpm@hotmail.com 

2.3 ศูนยปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง 
นายคมสัน  สวุรรณอัมพา 

ผูอํานวยการ 
- 081-194-3934 054-313443 - 

2.4 สํานักงานจังหวัดลําปาง นายชัชวฤทธิ์ เตชะฤทธิ ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 054 265 070 - - 

2.5 สํานักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจังหวัดลําปาง 

นางพจนีย ขจรปรีดานนท 
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดลําปาง 

- 093 131 4646 - - 

3. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง 

นางกนกรจ  ชาลีวรรณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 054-265042 054-265043 - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 

4.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําปาง 

นางสาวอรณัชชา  สุวรรณชัย 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง 

- 054-265025 054-265025 ตอ 
11 

- 

4.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดลําปาง 
 

 

นายอรรถพล  โลกิตสถาพร 
ผูอํานวยการฯ 

- 054-825594-5 054-825594 - 

นางจุฑาทิพย  โลกิตสถาพร 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 081-565-3558 
 

054-825595 
 

- 

4.3 สํานักงานชลประทานที่ 2 นายจกัรินทร เมืองด ี
หัวหนาฝายติดตามประเมินผล 

- 085 652 6415 - Jmuangdee289@gmail.com 



 
 

ผ.12.2-7 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

นายไพฑูรย ศรีมุก 
วิศวกรชลประทานชาํนาญการพิเศษ 

 087 318 3985 - - 

5. กระทรวงสาธารณสุข 5.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง 

นายชุมพล  กาไวย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 086-911-3641 
 

- - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 

นายประสงค แกวบุญปน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 089 558 6372 
 

- - 

6.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 

(ลําปาง) 
นายเจริญพงค มงคลหอมกุล 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

สิริวัฒนา กังวาลเลิศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 054-227201 054-227207 ssiriwattana@gmail.com 

6.3 สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1 นางณิชนันท ทองคํา - 086 187 2516 053 217 265 - 
นางสาวนฤมล  พุทธาภิเศก 
นักวิเคราะฯ หชาํนาญการ 

- 080-678-9403 - officeupping@gmail.com 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง 

นายเฉลิมพล  มิ่งเชื้อ 
หัวหนาฝายสาธารณภยัและ

สิ่งแวดลอม 

- 054-237650085-711-
1357 

 

054-237697 - 

นายทรงวุฒิ  นครับกุล 
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

- 054-237650081-960-
2538 

054-237657 - 

นายบุรินทร  เมืองมูล 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 080-674-7873 054-237657 - 

7.2 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
 

 

นายสรุทัศน  พงษนกิร 
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

- 054-237251 
 

054-237251 
 

- 

นายพงคกร  รัตนประเวศน 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- 054-237251 
 

054-237251 
 

- 

8. ภาคเอกชน 8.1 การเหมืองแมเมาะ นางสาวศิริกัลยา  สุทธิวัฒน - 054-254357 054-254163 - 
นางเกษศิรินทร  แปงเสน  054-254357 054-254163 ketsirin.pa@egt.co.th 

9. สถาบันการศึกษา 9.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา จ.ลําปาง 

ผศ. ดวงจันทร  ขัดสีทะล ี
 

- 089-755-9934 054-342549 - 

 



 
 

ผ.12.2-8 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดลําพูน 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําพูน พันโท ดํารงค โกนสกั 
รอง.หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

- 085-716-1116 - - 

จาเรือเอก อภิสิทธิ ์ พงษสวาง 
เจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตร 

- 056-198-7008 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลําพูน 

นางฐิติยารัตน  ปนชยั 
จนพ.สถ.ชํานาญงาน 

- 053-512017 053-512017 - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดลําพูน 

นายเสรี  สรีเรือน 
หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ 

- 053-563266 
 

053-563266 
 

- 

นางณัฐพร ธรรมสิตย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- - - 
 

- 

นายสุดใจ ลาพรมมา 
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดลําพูน 

- - - 
 

- 

2.3 สํานักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจังหวัดลําพูน 

พูลศรี  จันทรสะอาด 
พนักงานวิเคราะหผังเมือง 

- 053-525012 - - 

2.4 สํานักงานจังหวัดลําพูน นายวิทยา สาระไชย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 085 724 0858 - - 

อภิรัฐกร อินทฤทธิ ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 084 665 1987 -  - 

3. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลาํพูน 

นางพัฒนา  บญุช ู
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 053-511188 053-511188 - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

4.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน 

นายมานัส  จอมพุทธา 
นายชางสํารวจอาวุโส 

- 053-511222 ตอ 14 053-511222 - 

นางสาวโกสัญญา  นาชยัเวียง 
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

- 053-511222 ตอ 12 053-511222 - 



 
 

ผ.12.2-9 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 
 
 

4.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดลําพูน 

 

นายพิสิฐพงษ  คุณยศยิ่ง 
รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ 

- 053-530923 053-530924 - 

นายสาธิต  ไชยบูญเรือง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 053-530923 053-530924 - 

5. กระทรวงพลังงาน 5.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน นางศศิธร  สรณถาวรกุล 
พลังงานจังหวัด 

- 081-881-4556 
 

053-553358 
 

- 

นายชํานาญ กาฬมิกชิน 
นายชางเทคนิคปฏิบัติการ 

- 053 553 425 - Lamphun@energy.go.th 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลําพูน 

ดวงพร  ปนทาวงค 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 053-581199 
 

053-581490 - 

7. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

7.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําพูน 

นายสวัสดิ์ มูลภาท ี
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
ปฏิบัติหนาที่ทองเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดลําพูน 

- 053 561 430 053 561 430 Lamphun.mots@hotmail 
.com 

นายธนัท ปภพธนานนท 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 053 561 430 053 561 430 Lamphun.mots@hotmail 
.com 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 

นายสัญญา ทุมตะขบ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 
 

- - - 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 

9.1 สํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน นางสาวสุทธิน ี สุริยกุล ณ อยุธยา 
รองนายกเทศมนตรี 

- 053-511013 053511092 
 

- 

9.2 สํานักงานเทศบาลตําบลบาน
กลาง 

นางรัตนา  ปวีชานุกูล 
รก.ผอ.สาธารณสุขฯ 

- 089-997-5010 053-090711 ตอ 
115 

- 

10. ภาคเอกชน 10.1 หอการคาจังหวัดลําพูน นายสุนัย จันทรสวาง 
รองประธานหอการคาจังหวัดลําพูน 

- 053 510 686, 081 
033 3118 

053 510 686 Lamphunpcc@gmail.com 

นายธนัท จันทรด ี
สมาชิกหอการคาลําพูน 

- 097 919 5445 - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.3 
 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 
 - แพร 
 - นาน 
 - พะเยา 
 - เชียงราย 
  



 
 

ผ.12.3-๑ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดเชียงราย 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.1 สํานักงานจังหวัดเชียงราย นายจีรพงษ พุทธวงศ - 086 191 7249 - - 
1.2 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย) 

นายกมล ธิฉลาด 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

- 085 484 2675, 053 
177 351 

053 177 351 osmlanna@hotmail.com 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงราย 

นายสุนันท รัตนวิชยั 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 

- 053 711 985 053 744 271 - 

2.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ที่สูงเชียงราย 

นายประสงค มั่นสลุง 
ผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนาการ

เกษตรที่สูงเชียงราย 

- 053 918 087 053 918 088 - 

2.3 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงราย 

นางเพ็ญสุดา ยศแผน 
เจาพนักงานประมงอาวุโส 

- 084 169 4779 - - 

นายวิทยา มะสะ 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

- 081 954 9639 - - 

3. กระทรวงวัฒนธรรม 3.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

นายอมร กิตติกวางทอง 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

- - - - 

4. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงราย 

นางสาวอณิรา ธินนท 
นักพัฒนาสังคมฯ เชียงราย 

- 053 150 153 053 150 158 - 

นายอัศวิน จุมปา 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 094 721 0055 053 150 158 - 

4.2 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงราย 

นางสาวฐิติมา ศรีรัตน 
นักพัฒนาสังคม 

- 053 602 579 
 

053 602 580 - 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

นางสาวกมล อุตุภรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 089 983 5906 
 

053 600 816 ตอ 
12 

- 

ณัฏทินีย มั่นชาวนา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

สวนสิ่งแวดลอม 053-600816 053-600816 nattitook@hotmail.co.th 

5.2 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๕ 
(เชียงราย) 
 
 

นายชวนากร พรมรังฤทธิ ์
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

- 053 711 402 053 711 961 - 

นางสาวสุพัตรา จูจันทร 
นักวิชาการปาไม 

- 087 816 2184 053 711 961 - 



 
 

ผ.12.3-๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

5.3 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 
๒ (เชียงราย) 

นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

- 053 711 445 053 711 445 - 

นางสาวสมัญญา เขียนนา 
นักวิชาการปาไม 

- 053 711 445 
 

053 711 445 
 

- 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย 

นางสาวอารวีัลย สินธุคํา 
นักวิเคราะหนโยบายฯ ชาํนาญการ 

- 053 175 315 - - 

นางวราภรณ สมสุข 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 

- 084 378 8432 - - 

6.2 สํานักงานเทศบาลนครเชียงราย นายจกัรพงษ แสงบุญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 081 357 8355 053 713 272 
 

Jaka_pong@hotmail.com 

6.3 สํานักงานเทศบาลตําบลแม
สาย 

นายไศลยนต ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรีแมสาย 

- 053 731 288 - - 

นายวรรณศิลป จีระกาศ 
ปลัดเทศบาลตําบลแมสาย 

- 053 731 288 - - 

6.4 สํานักงานเทศบาลตําบล 
จันจวา 

วาที่รอยตร ีธีรภพ ธนะศรี 
ปลัดเทศบาลตําบลจันจวา 

- 095 686 8342 053 775 510 teerapop_2508 
@windowslive.com 

 



 
 

ผ.12.3-3 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนาน 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน รอยเอก ณรบ เซ็นนอย 
เจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมงานขาว 

- 091 629 0855 
 

054 710 379 - 

จาสิบเอก สมพล อ่าํพิพัฒน 
เจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมงานขาว 

- 082 181 8078 054 710 379 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดนาน นายฐนพงศ ไชยงา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 095 584 7524 054 716 387 - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนาน 

นางสุวรรณา ฉัตรทอง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 081 632 2161 
 

- 
 

- 

นายณรงค อินโส 
หัวหนาสํานกังานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดนาน 

- 089 969 6741 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.1 ศนูยวิจัยและพัฒนาการเกษตร นายธนกินันท กาว ี
นักวิชาการเกษตร 

- 083 325 6118 - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดนาน นายนพดล อุสาหะ 
พลังงานจังหวัดนาน 

- - - - 

นายอนุสรณ มะณีวิตต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - - 

5. กระทรวงการทองเที่ยว
และกฬีา 

5.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนาน 

นายวรวิทย วีรนุชวงกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089 851 2414 - - 

6. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

6.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนาน 

นายคณินวัฒน ดิฐภักดีคุณานนท 
ลามภาษาตางประเทศ 

- 085 721 2263 - 
 

- 

นางวันทชา อํานวยรัตน 
เจาหนาที่บันทกึขอมูล 

- 086 343 1443 - - 

7. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

7.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นาน 

นางสาวกมลลักษณ บุญธรรม 
นักวิชาการสาธารณสุข 

- 092 242 4566 054 710 559 - 



 
 

ผ. 12.3-4 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน 

นายมานิต ธนะวงศ 
ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน 

- 081 111 3146 - - 

8.2 กรมปาไมจังหวัดนาน นายประสิทธิ์ ทาชาง - 061 327 5608 - - 
9. องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 
 

9.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
นาน 

นายอารชวิน เวงศวรรธน 
หัวหนาฝายทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- 054 783 975 
 

- - 

นางสาวมุทิตา วงศสงคราม 
ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 054 783 975 
 

- - 

นายวชิรพงษ สุวรรณโสภณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 096 690 6789 - - 

9.2 สํานักงานเทศบาลเมืองนาน นายสุรกรานต สารเถื่อนแกว 
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

- 081 993 9123 054 741 544 - 

9.3 องคการบริหารสวนตาํบลเชียง
ขอม 

นายณรงค จาวะนา 
รองนายก อบต. 

- 093 189 3509 - - 

 



 
 

ผ. 12.3-5 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดพะเยา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา รอยโท ชยักร ยะอินทร 
รองหัวหนากลุมงานปฏิบัตกิารดาน

ความมั่นคง 

- 089 263 1667 054 449 685 
 

- 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดพะเยา 

นายเฟองยศ ศรีพิพัฒน 
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ 

- 083 393 2566 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพะเยา 

นายชัยวุฒิ ฉัตรเงิน 
เจาหนาทีว่ิเคราะหฯ 

- 083 321 4380 
 

054 411 418-9 - 

3.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืด เขต ๑ 

นางศิริรัตน โลหะกิจ 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

- 086 181 1154 - - 

3.3 สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา นัทฌานนท วราโภค 
พนักงานประมง 

- - - - 

มยุรา ไชยวุฒิ 
เจาหนาทีธุ่รการ 

- 085 431 1420 - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดพะเยา นายศราวธุ แกววิเชียร 
พลังงานจังหวัดพะเยา 

- 081 384 9565 054 480 849 saravut.keaw@gmail.com 

5. กระทรวงสาธารณสุข 5.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา 

นางวรรณวิมล แพงประสิทธิ ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 090 893 2782 
 

- - 

นายอัครเดช ตันดี 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- - - - 

 



 
 

ผ. 12.3-6 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดแพร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร พันตรีปริญญา กันยะม ี
รองหัวหนากลุมงานอํานายการฯ 

- 081 784 2719 054 533 723 - 

นายวีระกานต รุงฟา - - - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 

2.1 สํานักงานจังหวัดแพร นางวันดี สรรศุภศิริกุล 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร 

- - - - 

นายภูชาติ ไทยภักด ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - - 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดแพร 
 

นายกิติพงษ ที่ปรึกษา 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

- 054 649 327 054 649 327  
ตอ 14 

- 

นายพิเชษฐ เรือนสอน 
นักผังเมืองชํานาญการ 

- 054 649 327 
 

054 649 327  
ตอ 14 

- 

2.3 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดแพร 

นางสาวเรียนนภา โกสิน 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการ 

- 089 631 5442 - - 

นางวิมลรัตน ฤทธิ์ด ี
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการ 

- 081 999 2384 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดแพร 

นายประพันธ สมพินิจ 
รักษาการปฏิรูปที่ดนิจังหวัดแพร 

- 054 522 151 054 522 151 
 ตอ 18 

- 

นายอรุณ  ใจแหลม - 054 522 151 054 522 151  
ตอ 18 

- 

3.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแพร 

นายสีหราช บัวเทีย่ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 054 521 043 054 521 043 - 

3.3 สํานักงานประมงจังหวัดแพร นายสุรฐัพงศ อักษรเวช 
ประมงจังหวัด 

- 054 511 999 
 

054 511 999 
 

- 

4. กระทรวงพลังงาน 
 

4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดแพร 
 

นายนพดล สรวงประดิษฐ 
พลังงานจังหวัดแพร 

- 054 620 251 054 620 251 phrae@energy.go.th 



 
 

ผ. 12.3-7 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

  ธีระยุทธ เรือนแกว 
 พลังงานจังหวัดแพร 

- - - - 

นางวันทชา อํานวยรัตน 
เจาหนาที่บันทกึขอมูล 

- 086 343 1443 - - 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร 

นางมยุรี ผลดีประสิทธิ ์
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

- 054 511 637 - - 

พัชราภรณ เอกจิตต 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

สวนสิ่งแวดลอม 088-4231572 - i_am_patchy@hotmail.com 

5.2 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ นายมนูญ กาลัง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

- 054 511 162 ตอ 301 054 511 900 - 

นายประชิต เหมอืงใจมา 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 054 511 162 ตอ 301 054 511 900 - 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
แพร 

นายสรรเพชญ ศึกษากิจ - 087 172 5309 
 

- - 

6.2 สํานักงานเทศบาลเมืองแพร นางพัชมณ เกตุบํารุง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

- 054 511 060 ตอ 521 054 511 555 - 

นางนลนิา วังซาย 
ลูกจางประจาํ 

- 054 511 060 ตอ 521 054 511 555 - 

7. สถาบันการศึกษา 7.1 มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร  
เฉลิมพระเกียรต ิ

ผศ.ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ - 061 228 9554 054 648 596 - 

ดร. ปยะพิศ ขอนแกน - 089 110 1007 054 648 596 - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.4 
 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 
 
 - อุตรดติถ 
 - เพชรบูรณ 
 - พิษณุโลก 
 - ตาก 
 - สุโขทัย 

 
  



 
 

ผ. 12.4-1 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดตาก 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก พ.ท. บุญพบ ศรีวิชยัมา 
หน.กลุมงานขาวฯ 

- 08 1971 8062  - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดตาก นายประยงค อินชูรันต - - - - 
2.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตาก 

นางสาววิชาภรณ สุทธปิระภา 
นักผังเมืองปฏิบัติการ 

- 055 511 226 055 511 226 - 

นายกฤษดา ยมเดิด 
ผูชวยชาง 

- 055 511 226 055 511 226 - 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดตาก 

กฤษณะ ไพโรจนกุล 
 

- - - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดตาก 

นายเสริมศักดิ์ ขันแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ 

- 08 8910 7725 - - 

4. กระทรวงการคลัง 4.1 ดานศุลกากรแมสอด นายอาทิตย ไชยภักดิ ์
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 

- 055 563 095 055 563 753 - 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 5.1 สํานักงานอุตสาหกรรม นางสาวสมจิตร พุทธพงษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 08 9622 4492 - - 

6. กระทรวงสาธารณสุข 6.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตาก 

นายสมศักดิ์ มาลีแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก 

นายวุฒิชยั เขตจรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

- - 
 

- - 

7.2 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม  
ที่ ๔ (จังหวัดตาก) 

นางสาวเตือนใจ ประทุมมา 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- - - - 

7.3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๔ นายสาธิต มณฑาทิพย 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

- 081 281 4385 055 511 142 ตอ 
209 

 

นางโสภา บุณโยประการ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 088 2810 4385 - - 



 
 

ผ. 12.4-2 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก 

นายอภิรักษ สขุนันตพงศ 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

- 055 518 313 055 518 313 - 

8.2 สํานักงานเทศบาลนครแมสอด นายถิรยุทธ ฉันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลแมสอด 

- 081 407 6385 - - 

 



 
 

ผ. 12.4-๓ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดพิษณุโลก 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นางอําไพ บุษดาลจันทร 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

- 08 9961 5390 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 

นายเกรียงไกร ทองเนื้อ 
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 

- 055 251 954 055 245 109 - 

2.๒ ศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขต ๙ 

นางประนิตฐา ไชยวงศา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 055 311 366 
 

055 311 441 - 

2.3 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 
(พิษณุโลก) 

นางรัตนาภรณ จันทา 
หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตร 

กลุมจังหวัด 

- 089 202 3366 055 258 947 - 

2.4 สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก นางสาวจินดาพร เฉลยพจน 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 080 510 3087 - - 

2.5 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

นายบรรพต โคตรเทิ้ง 
นายชางโยธาอาวุโส 

- 08 1887 6112 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพิษณุโลก 

วาที่ ร.ต. หญิง รสสุคนธ มวงทุม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- - - - 

3.2 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ นางทรายแกว อนากาศ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

- 055 321 253 ตอ 15 055 321 255 saikaew124@hotmail.com 

3.3 สํานักงานจัดรูปที่ดิน นายธนาเดช ธัญกุลวรการ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 055 983 581 055 226412 - 

3.4 สํานักงานชลประทานที่ ๓ 
(พิษณุโลก) 

นายธีรพงษ บุญศัพย 
วิศวกรชลประทานชาํนาญการ 

- - - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
พิษณุโลก 

นายภาณุ ลาตีฟ 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

- 055 254 475 055 258 476 phitsanulok@energy.go.th 

4.2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย 

นายพร หมอนแพร 
ชางระดับ ๖ 

- 083 563 3669 
 

055 216 212 ตอ 
5991 

porn.m@egat.co.th 

4.3 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 
(เขื่อนภูมิพล) 

นายสมฤทธิ ์คตชาคร 
หัวหนากองบํารุงรักษาโยธา 

- - - - 



 
 

ผ. 12.4-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

นายทศพล  
ชางระดับ 9 

- 08 9644 9149 - - 

5. กระทรวงคมนาคม 5.1 สํานักงานทางหลวงที่ ๕ 
 

นายการุณ แสนจิตร 
รองผูอํานวยการสํานกังาน 

ทางหลวงที่ ๕ 

- 081 680 4135 
 

055 302 628 - 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ 
(พิษณุโลก) 

นายอัตถพร สาระทัน 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 055 322 662 
 

055 322 663 
 

atp_ood@hotmail.com 

7. กระทรวงสาธารณสุข 
 

7.1 ศูนยอนามัยที่ ๒ พิษณุโลก นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 08 3786 2111 055 299 284 suthian.t@anamail.com 

7.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก 

นายสัญญา กีรติวาส ี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- - - - 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

นายอนันต พรหมดนตร ี
ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพิษณุโลก 

- 089 194 1789, 055 
322 650 

055 322 652 - 

นายวษิณุ บัญชาโต 
เจาหนาที ่

- 08 9644 1993 - - 

เกษร คําเย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

สวนสิ่งแวดลอม 055-322649 055-322646 panong_24@hotmail.com 

8.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3  นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 086 937 4740 
 

055 311 172 
 

dusit.p@mnre.go.th 

นางสาวศุภจิตร ขุนจร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 055 311 172 055 311 256 supajit_kun@hotmail.com 

8.3 สํานักทรัพยากรน้ําภาค ๙ 
(พิษณุโลก) 

นายวสุทธิ์ สนิน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 055 311 811-2 
 

055 311 883 
 

- 

จาสิบเอกฉัตรชยั อยูออง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 055 311 811-2 055 311 883 
 

- 

8.4 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๑ นายทศพร ปภากุล 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 055 256 028 
 

- - 



 
 

ผ. 12.4-๕ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8.5 ศูนยปาไมที่ ๔ (พิษณุโลก) นายชิต อินทรนก 
เจาพนักงานปาไมอาวโุส 

- - - - 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
พิษณุโลก 

นายอรุณ ปุบสันเฑียร 
หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 

- 081 886 5106 - - 

9.2 สํานักงานเทศบาล 

นครพิษณุโลก 
นายชูศักดิ์ รักเสนาะ 

นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 
- 082 165 0190 - - 

บวร แสงอวม 
วิศวกรสุขาภิบาล 

สวนชาง
สุขาภิบาล 

055-983221-30  
ตอ 140 

055-983332 - 

9.3 สํานักงานเทศบาลตําบล 

บางระกํา 
นางพฤษภา สิงหธนะ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
- 055 371 260 

 
055 371 240 

 
phruksapha@hotmail.com 

9.4 สํานักงานเทศบาลตําบลวังทอง นางศิริวรรณ วิสูตรโยธิน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 055 312 999 ตอ 700 055 312 065 
 

- 

9.5 สํานักงานเทศบาลตําบลนคร
ไทย 

นายบุญเชิด ตุนนิ่ม 
รองนายกเทศมนตรี 

- 098 749 8919 - - 

9.6 องคการบริหารสวนตําบล 
สมอแข 

นายกองศักดิ์ ธรรมโณ 
ผูอํานวยการองสาธารณสุขฯ 

 055 987 100 
 

055 223 723 
 

kong_8mk@hotmail.com 

9.7 องคการบริหารสวนตําบลวัด
จันทร 

นายสุทิน เจริญสังข 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

- 055 355 008 ตอ 101 
 

055 335 001 ตอ 
108 

- 

นางสาวรุงลาวัลย แสงรัตน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

- 055 355 008 ตอ 101 
 

055 335 001 ตอ 
108 

- 

10. สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

อาจารยสุขสมาน สังโยคะ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- 099 465 1449 
 

055 267 104 
 

suksaman@psru.ac.th 

นางสาวอรชร ฉิมจารย 
ประธานหลกัสูตร 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

- 089 847 7207 055 267 104 aorsung@hotmail.com 

10.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ดร. รัศมี สิทธิขันแกว 

วิทยาลยัพลังงานทดแทน 
- 086 658 283 

 
055 963 182 

 
russamee.s@nu.ac.th 

ดร. ชาญยุทธ กฤตสุนันทกุง 
คณะเกษตรฯ 

- 055 962 751 055 962 750 - 



 
 

ผ. 12.4-๖ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

11. ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 สํานักงานหอการคาจังหวัด
ระยอง 

นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตร 
เลขาธิการหอการคาจังหวัดระยอง 

- 038-616414 
 

- - 

11.2 บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

นายแสงจันทร  ผานิล 
ผูจัดการสวน 

- 086-5678788 
 

- sangjan.p@irpe.co.th 

11.3 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส 
จํากัด (มหาชน) 

จตุรัส - - - - 

11.4 แผนกกิจการสัมพันธและ 
CSR บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้าํภาคตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) 

นางสาวเอมอร  พานรอง 
พนักงานกิจการสัมพันธ 

- 038-689360-6, 081-
870-7381 

 

- - 

11.5 กลุม บริษัท ดาว ประเทศ
ไทย 

นางสาวศิริวรรณ  เนียมทอง 
Environmental Speciallst 

- 038-925630 
 

- NSlrlwan@dow.com 

  



 
 

ผ. 12.4-7 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ พ.อ. ศุภพงศ ทัตตานนท - 08 5129 3496 - - 
ร.ต. จินดา คําสิงห - 08 1475 8343 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ นายสวาง ลองจํานงค 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 056 729 753 - - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 

นางนภัสวรรณ แสงมณ ี
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ 

- 056 729 793 
 

056 729 792 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.1 ศูนยเกษตรที่สูงเขาคอ นายสุทิน เสละคร 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

- 08 7971 6281 - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
เพชรบูรณ 

นายวรชาติ พวงเงิน 
พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ 

- 056 729 775 056 729 776 petchabun@energy.mail.go.th 

5. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

5.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบูรณ 

นายพีชณัฐ จิตตเจริญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 056 737 094-5 - - 

6. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

6.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบูรณ 

นางสาวิตรี บุญนะ 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

- 081 707 0256 056 725 743 ตอ 
12 
 

- 

7. กระทรวงสาธารณสุข 
 

7.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ 

นางสาวรัศมน บางเขียว - 08 9644 3428 - - 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ 

นางปยะมาศ ฤกษเสน 
นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 

- 086 202 0535 
 

056 711 365 kongchang1@hotmail.com 

8.2 เทศบาลวิเชียรบุร ี นายรถ ศรีสุราช 
หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

- 056 791 388 ตอ 212 056 791 887 
 

- 

 
 

 



 
 

ผ. 12.4-8 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสุโขทัย 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทยั พ.อ.บุญประสิทธิ ์มีสะอาด 
รอง ผอ.รมน. จังหวัดสุโขทยั 

- 055 612 559 055 612 559 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดสุโขทัย นายสันทัศน ทันนิธ ิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 055 611 619 055 611 619 - 

นางสาวภัทรานษิฐ ชมนก 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 055 611 619 055 611 619 - 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

นางนฤมล วัชรพุทธ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 055 636 087 055 636 087 - 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

นายพนม วงศพุฒิ 
นายชางโยธาอาวุโส 

- - 
 

055 311 441 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสุโขทัย 

นางละออง ชื่นฉอด 
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุโขทัย 

- 055 610 564 055 610 689 
 

- 

3.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย 

นายศุภัฌณัฏฐ สภุินนพงษ 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัตกิาร 

- 055 611 038 055 611 957 
 

sukhothai@alro.go.th 

3.3 สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย นางสาวสุพลี เพ็งพุม 
เจาพนักงานประมงอาวุโส 

- 08 9641 3490 - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
สุโขทัย 

นางสาวกันทิมา เอี่ยมมาก 
วิศวกรชํานาญการ 

- 055 612 410 - - 

นางสาวสุมินตรา นาครินทร 
เจาหนาที่ประสานโครงการ 

- 055 612 410 
 

- - 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 5.1 สํานักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย 
 

นางนาตยา กรณีกิจ 
นักโบราณคดีชํานาญการ 

- - 
 

- - 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 

6.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุโขทัย 

นางสาวเตือนใจ กองพล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 055 611 050 055 613 532 
 

- 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวไอลดา ยาทวม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 055 611 986 055 611 986 aijang.y@gmail.com 



 
 

ผ. 12.4-9 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

สิ่งแวดลอม นายสวงษ สุริเย 
เจาหนาที่บันทกึขอมูล 

- 055 611 986 
 

055 611 986 
 

- 

ปริญญา บุญสง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

สวนสิ่งแวดลอม 055-611986 055-611986 Yomriver@gmail.com, 
Yomriver@hotmail.com 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

8.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
สุโขทัย 

นายจีรภัทร สมควร 
หัวหนาฝายสงเสริมอาชีพ 

- - - - 

8.2 สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย นายเชาวฤทธิ ์ศรีเมือง 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- 055 612 690 055 612 631 
 

- 

8.3 สํานักงานเทศบาลเมือง 

สวรรคโลก 
นางพเยาว วงศวิเศษ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม 

- 086 440 9866 055 641 821 
 

- 

8.4 สํานักงานเทศบาลตําบล 

ลานหอย 
นางสาวสุธิดา วจิารณนิกรกิจ 

รองปลัดเทศบาลตําบลลานหอย 
- 084 621 0804 

 
- 
 

- 

  



 
 

ผ. 12.4-10 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดอุตรดิถต 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.1 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ 

นายภษูิต ไสยมรรคา 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

- 081 681 1385 055 413 348  
ตอ 12 

- 

นายไพโรจน ศรีสมยา 
พนักงานธุรการ ระดับ ๓ 

- 085 041 4238 055 413 348  
ตอ 12 

- 

2. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

2.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุตรดิตถ 

สิบตรีอรรถสิทธิ์ ศรีกอง 
เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 

- 093 632 6256 055 411 983  
ตอ 113 

- 

2.2 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 3 

นายปรัชญา บุญเจริญ 
นักพัฒนาสังคม 

- 09 0632 5067 - - 

นายสมศักดิ ์ - - - - 
3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดอุตรดิตถ 

นายอาํนาจ กิมศิร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 055 415 927-8 055 403 195 - 

3.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ 

นางสาววรรณภา ขันทอง 
นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 

- 055 428 503 055 428 503 uttaradit@alro.go.th 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
อุตรดิตถ 

นายชานนท โพธิ์เจริญ 
นักวิชาการพลังงานชํานาญการ 

- 055 444 157 - Uttaradit@energy.mail.go.th 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดติถ 

นางสาวอนุพร โนเรือง 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 
 0 5541 1056 0 5544 0532 noreong@hotmail.com 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 

นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท 
รองปลัดองคการบริหารสวน 

จังหวัดอุตรดิตถ 

- 055 411 646 - - 

6.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ 

นางธนาภรณ เปรมปร ี
นสภ. ปฏิบัตกิาร 

- 055 414 985 055 414 985 - 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.5 
 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
 
 - พิจิตร 
 - กําแพงเชร 
 - นครสวรรค 
 - อุทัยธานี 

 
  



 
 

ผ. 12.5-๑ 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดกําแพงเพชร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร นายสกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ 
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 

- 055 705 007 055 705 099 str108@hotmail.com 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดกําแพงเพชร                                     

นายสิริชนม มุมทอง 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปฏิบัติการ 

- - - - 

1.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดกําแพงเพชร                                     

นางสาวกชพรรณ วิเศษข 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ 

- - - - 

นางชนกนันท  บุญยืน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 055 705 048, 
087 711 2736 

 

055 705 049 
 

- 

1.4 ศูนยปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั เขต 8 (กําแพงเพชร) 

นายเกรียงศักดิ์  สมตน 
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 

และการจัดการ 

- 089 969 6796 055 710 397-9 
 

- 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดกําแพงเพชร 

นายวัชรินทร  ออนนุม 
เกษตรและสหกรณจังหวัด

กําแพงเพชร 

- 055 705 068 055 705 069 paco_kpt@opsmoac.go.th 

2.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร 

นายวีรยุทธ สมปาสัก 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - - - 

2.3 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร 

นายคมกฤษ  แปนโพธิ์กลาง 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 

- 055 850 938 
 

- - 

2.4 สํานักงานชลประทานที่ ๔ 
(กําแพงเพชร) 

นายชัยชาญ  สังขแกว 
ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน 

- 055 710 041 ตอ 105, 
081 801 6840 

055 710 039 chaichan34@hotmail.com 

3. กระทรวงวัฒนธรรม 3.๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชร 

นางประสพสุข กันภัย 
 

- 081-870-6552 - Phasobsuk@gmail.com 

นางเพ็ญทิพย เขยีวฤทธิ ์ - 092-250-7022 - - 



 
 

ผ. 12.5-2 
 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
กําแพงเพชร 

นางสาวเกศริน  อุตธรรมชัย 
นักวิชาการพลังงานปฏบิัติการ 

- 055 705 136 
 

055 705 137 
 

kamphaengphet@energy. 
mail.go.th 

นายอนุชา  ยืนยั่ง 
นักวางแผนพลังงานชุมชน 

- 055 705 136, 
091 093 1723 

055 705 137 
 

lex160932@hotmail.com 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร 

นางณัฐนันท  ฐิตินันทเมือง 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 055 705 123, 
092 891 9142 

055 705 122 
 

nt.kpp2555@gmail.com 

นางทิพวรรณ  สุวรรณ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

- 055 705 123, 
081 379 9219 

055 705 122 
 

- 

6. กระทรวงสาธารณสุข 6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร 

นายอภิชาติ หุนเที่ยง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 055-705202-5 055-795-200 - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดกําแพงเพชร 

นางสาวรุงกานต  ออนนวม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

สวนยุทธศาสตร 055 705 034 055 705 035 rungkan_o@hotmail.com 

7.2 สํานักทรัพยากรบาดาลเขต 7 
(กําแพงเพชร) 

นางสาวพีรนาฎ  พลนรัตน 
วิศวกรปฏิบัติการ 

- 055 851 127, 
087 184 8272 

055 851 128-9 peeranad@gmail.com. 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 เทศบาลตําบลลานกระบือ นายเทียนชยั  วัชรพงศอนันต 
หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

- 055 769 275 
 

055 769 295 
 

Tieanchai_anan@hotmail 
.co.th 

9. สถาบันการศึกษา 9.1 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร 

อาจารยนเรศ ขําเจริญ - - - Nareskh69@gmail.com 

10. ภาคเอกชน 10.1 โรงงานน้ําตาลทิพย
กําแพงเพชร 

นายธนดล ทุงบุง               
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 098-250-9623 - - 

นายวภิัทร  
ฝายบุคคล-ธุรการ 

- 085-055-9287 - - 

นายกมล เพชรทอง 
เจาหนาที่ CSR 

- 035-606-9304 - - 

10.2 โรงน้ําตาลนครเพชร นางสาวชลธิชา คุมขุน 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 055-702-011 055-702-127 kwang_comscia@hotmail. 
com 

 

  



 
 

ผ. 12.5-๓ 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนครสวรรค  
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค พันเอกสวรรค  พุมโพธิ ์
หัวหนากลุมงานขาว 

- 056 803 574 056 803 575 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดนครสวรรค นายเชาวลิตย ชมวิจิตร - 086-4455340 056-803602  - 
2.๒ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 

นายกรรณสูตร ดานพิไลพร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ชํานาญการ 

- 056-803577 056-803577 osm18admin@gmail.com  

นางสาวฐิติกานต พฤกษชาติไพร   
เจาหนาที่สํานกับริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 

- 056-803577 056-803577 osm18admin@gmail.com 

2.3 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดนครสวรรค                                           

นายชีพ กิจพิทักษ 
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด 

- 056-803607-8 -  - 

2.4 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครสวรรค 

นายวรวัฒน จันทส ี
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ 

- 056-803583 056-803584  - 

นายยศวัฒน  สมศรีพลอย 
นักวิเคราะหผังเมือง 

- 056-803583,       
087-5675628 

056-803584 - 

2.5 สํานักงานปองกันและเบาเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนครสวรรค 

นายธีรศักดิ ์ทรัพยศิริ 
หัวหนาสาํนักงานปองกันและเบาเทา

สาธารณภยั           

- 089-9696738 056-803536-40 - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.๑ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครสวรรค 

นางสาวกรรณิการ วงษโปทา 
เจาหนาที่พัฒนาการทองเที่ยว 

- 056-883356,       
081-0373638 

056-883356  

นางสาวสุภาพร นาถวิเศษ 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 056-883356,       
081-0373638 

056-883356 - 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครสวรรค 

นางสาววรรณศิริ ปนทอง 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 056-803532-5,      
087-4266515 

056-803532 wanripin_288@gmail.com 

5. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

5.1 สํานักงานประมงจังหวัด
นครสวรรค 

นายบุญยืน พฤกษโชค 
ประมงจังหวัดนครสวรรค 

- 056-803547 056-803548 - 



 
 

ผ. 12.5-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 

5.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค 

นายสมยศ มโนวงศ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ

การพิเศษ 

- 056-222789, 098-
1044475 

- - 

นางสาวฐริัตภรณ คุมสมบัต ิ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 056-222789, 087-
2052528 

- - 

5.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครสวรรค 

 นายวิบูลย รวยสิน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค 

- 056-221616 056-221616 - 

นายสุทธพิงศ บวนหล ี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ  

- - - - 

5.4 โครงการชลประทานนครสวรรค นายสถาพร เปยมอําพล - 056-222209 056-233419 - 

5.5 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
นครสวรรค  

นายอาทิตย ศุขเกษม 
รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบ

การพัฒนาที่ดิน 

- 056-881243 056-881241 - 

นายประศาสน สุทธารกัษ 
ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาที่ดินเขต 9 

- 056-881242 056-881241 - 

5.6 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 12  (นครสวรรค) 

นางสาวจิรจิตต ตั้งภากรณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 056-803525-6, 081-
4554504 

056-803526 zone12@oae.go.th 

6. กระทรวงพลังงาน 6.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
นครสวรรค 

นายสมศักดิ์ อัมพวันวงศ 
พลังงานจังหวัดนครสวรรค 

- 081-1747916 - - 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 7.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค  

นางอวยพร พัชรมงคลสกุล 
นักวิชาการวัฒนธรรม           

ชํานาญการพิเศษ 

- 056-257201-2, 081-
8705579 

056-2572502 
ตอ 12 

- 

นางสาวณฎธนพร พัฒนะสุธาศล 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

- 056-257301 ตอ 25 - - 

8. กระทรวงศึกษาธิการ 8.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค 

นายมารุต เหลาแกวกอง 
ศึกษานิเทศน  

- 084-5733585 - marut.lao@gmail.com 

9. กระทรวงสาธารณสุข 
 

9.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค 

นายอุทัย สินเพ็ง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 083-1669992 - - 



 
 

ผ. 12.5-๕ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 นายจักรพันธ ฉัตรารักษ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

- 085-7373956 - - 

9.2 ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค นางบําเพ็ญ ธนะพัฒน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

- 056-255451 ตอ 294 - - 

นางสาวเสาวนีย สาบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุข 

- 056-225451 ตอ 106, 
086-003795 

056-255403 saowanee@gmail.com 

10. กระทรวง
อุตสาหกรรม 

10.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค 

นายศิริศักดิ์ แทสูงเนิน  
วิศวกรปฏิบัติการ 

- 056-222231 056-227868 - 

11. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

11.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค 

นายดิเรก วันวัฒนมงคล 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 

- 081-0393673 - - 

11.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ 4 
(นครสวรรค) 

นางธีรรัตน วิไลรัตน 
นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

- 056-383565-7,    
081-8887190 

056-383565-7 donkadew@gmail.com 

นางเทียมลดา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 081-3611427 - - 

นางสาววนัฐสนันท ปญญาสาร 
 นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สวนแผน
สิ่งแวดลอม 

056-383565-7 056-383565-7 aumaimka@hotmail.com 

นายวัลลภ ทองกร 
เจาพนักงานธุรการ 

- - - - 

11.2 สํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 
๑๒ (นครสวรรค) 

นายจตุรเทพ  โควินทวงศ    
นักวิชาการปาไมชํานาญกาพิเศษ 

- 056-221140 056-222735 thep2828@gmail.com 

นางสาวสุธาสินี บุญอยู               
นักจัดการทัว่ไปชํานาญการ 

- 056-221140,       
081-8869295 

056-222735 stsn_by@hotmail.com 

12. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

นายพิชาติ มงคลพันธุ 
หัวหนาฝายทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- - -  - 

นายดํารงฤทธิ ์กัญจนนพ 
นักวิชาการสิง่แวดลอม           

ชํานาญการ 

- 081-8878678 - - 

12.2 สํานักงานเทศบาลเมือง
ชุมแสง 

นางสาวกรรณิการ ศรีโพธิ ์
งานสุขาภิบาลฯ 

- 082-9599950 056-282160 oh_oh23๑@hotmail.com 

นายคณาธิป มาลอย 
งานสุขาภิบาลฯ 

- 056-282160 ตอ 17 056-282160 - 



 
 

ผ. 12.5-๖ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 12.3 สํานักงานเทศบาลเมืองตาคลี นางเพลินพิศ ศรีภพ 
นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี 

- 056-219299 ตอ 364 056-219288 - 

นางละอองพรรณ กําเหนิดสิงห 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 056-219299 ตอ 364, 
081-5329448 

056-219288 - 

12.4 สํานักงานเทศบาลตําบลทา
ตะโก 

นายทองปอนด โอภาศรี 
รองปลัดเทศบาลฯ 

- 088-8120253 - - 

12.5 เทศบาลนครสวรรค นายธนาภัสสร แสงเกียรติยุทธ 
หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา 

สวนชาง
สุขาภิบาล  

สํานักการชาง 

0-5621-9555  
ตอ 2409-10 

0-5621-9547 tanapat34@yahoo.co.th 

13. ภาคเอกชน 13.1 บริษัท ชลประทานซีเมนต 
จํากัด (มหาชน) 

นายอนุชา  ขจรกสิรัตน               
หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ            

และสิ่งแวดลอม 

- 056-261260, 081-
6757670 

056-261780 A.Kajornkasirat@acc.co.th 

นายกุลชร  ชวนคิด 
โฟรแมน 

- 089-7036261 056-261780 k.chuankid@acc.co.th 

13.2 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร
เนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

นายนพพร  แสงประเสริฐ            
วิศวกรสิ่งแวดลอมและโยธา 

- 089-9995733 056-358126 - 

นางสาวสพุัตรา ไกเพ็ชร               
วิศวกรสิ่งแวดลอม 

- 088-1557310 056-338126 - 

13.3 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร
เนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) (รวมผล) 

นางสาวนิภาวรรณ  มากเทพวงษ 
นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

- 056-207255-8, 088-
0152820 

056-207229 ruampol@gmail.com 

นายศตวรรษ เลี้ยงสุข 
วิศวกรสิ่งแวดลอม 

- 056-2072558 056-207229 ruampol@gmail.com 

13.4 ศูนยวิจัยและฝกอบรมบึง
บอระเพ็ด 

นายณพล  อนุตตรังกุร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 081-9624684 - napon68@gmail.com 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.5-7 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดพิจิตร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร  นายบุญเริศ มิริษา - 087-730-5249 - - 

นายอดุลย บรรจงจัด - - - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดพิจิตร 
 

นางสาวภัชษนญัฑ  จันตัน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 088 268 6627 056 611 378 - 

2.2 สํานักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจังหวัดพิจิตร 

นายเสกสม  ชูรังสฤษฎิ ์
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดพจิิตร 

- 089 924 5139 
 

056 612 520 
 

- 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดพิจิตร 

รอยตํารวจตร ีศตพร  บุญทะจิตต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นาญการ 

- 056 616 076, 
081 888 9171 

 

056 616 076 
 

- 

นายกายชาติ  รัตนวงศไชย 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- 056 615 392, 
081 784 3016 

056 616 040 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

3.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นางสาวน้ําทิพย วงเย็น 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 081-039-6133 - tip_1101@hotmail.com 

นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 081-727-8458 - sukan_25@hotmail.com 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
พิจิตร 

นายณัฐกิตติ์  รัฐศิลปโภคิน 
พลังงานจังหวัดพิจิตร 

- 056 612 600 
 

- - 

5. กระทรวงสาธารณสุข 5.1 สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายไพทูรย  คันทัพ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 056 990 354 056 990 353 - 

6. กระทรวงวัฒนธรรม 6.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร 

นางธนพร  
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 089-245-0320 - - 

นางสาวจันทิมา ทับทอง  
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- - - - 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
 

วาที่พันตรี สวุิศิษฎ  กันทา 
รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

- 089 644 9283 056 990 383 - 



 
 

ผ. 12.5-8 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร 

นายปฐว ีจิตรอาวร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 056-611-293 
 

056-611-295 
 

- 

นายนิทัศน โลหะเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 056-611-295 
 

056-611-295 
 

 

พัชรกิต อินทรพรม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฎิบัติการ 

สวนสิ่งแวดลอม 056 611295 056 611295 - 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

9.1 สํานักงานเทศบาลเมืองบางมูล
นาก 

นายวสันต พรมจาด 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

- 056 633 531, 
089 702 8904 

056 631 869 
 

- 

 

 



 
 

ผ. 12.5-9 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดอุทัยธาน ี
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี นายสุรศักดิ์  วิริยาภรณประภาส 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 056 511 063, 
089 857 1888 

056 520 739 
 

uthai0016.2@hotmail.com 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดอุทัยธานี                                        

นางสาวมยุรยี  หนองกาว ี
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและ 

พัฒนาทองถิ่น 

- 056 511 965 056 511 965 - 

นายณฐพงศ  วงษแหวน 
นักสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ชํานาญการ 

- 056 511 965 
 

056 511 965 
 

- 

2. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

2.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุทัยธานี     

นางไพรทิพย  ปญญาดิลก 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

- 056 511 229 
 

056 511 229 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

3.1 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
อุทัยธาน ี

นางศิริพร  อภิเดช 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 085 281 1838 
 

056 970 104 
 

- 

4. กระทรวงวัฒนธรรม 4.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุทัยธาน ี

นางวัชรา  พูลเขตรวิทย 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 056 511 290, 
089 439 6194 

056 511 290 
 

- 

นางสาวเมตตา  นุมนาค 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 056 511 290, 
083 197 8337 

056 511 290 - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

นางอรัญญา จวิะชาติ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 081-972-0276 
 

- - 

นางณัฐกมล  พูลเขตรกรม 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

- 089 268 7956 
 

- - 

6. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธาน ี

นายปรีชา  ผุดผอง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 085 733 8648 
 

056 511 327 
 

angellanann@yahoo.com 

นายชาญอิศรา  ปรัชญาภวิัฒน 
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

- 061 293 5214 056 511 327 
 

dpac_sport@hotmail.com 

7. กระทรวงพลังงาน 7.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
อุทัยธาน ี

นายกัมพล ทองทิพยรัตน 
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 

- 084-178-7245 056-571-352 uthaithani@enregy.go.th 



 
 

ผ. 12.5-10 
 

 
 

 
  

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

นางสาวผุสดี  เยีย่มสวัสดิ ์
ผูอํานวยการสํานกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุทัยธาน ี

- 056 513 159 
 

056 513 159 ตอ 
12 

- 

นางสาวชิดดาว  สยัยะสิทธิ์พานิช 

นักวิชาการชํานาญการ 

- 056 513 159, 

092 942 6253 

056 513 159 ตอ 

12 

- 

ฤกษขวญั คงพิทักษ 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

สวนสิ่งแวดลอม 05651 3159 ตอ 13 056513 159  

ตอ 12 

uthai_envi@hotmail.com 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

9.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นายธนทัต หมอนอิง 
หัวหนาฝายทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- 081-886-6808 
 

- - 

10. ภาคเอกชน 10.1 โรงงานมิตรเกษตร (อุทัยธานี) นายสุรินทร  ภูมิโสภณ 
หัวหนาสวนศูนยวิศวกรรม 

- 081 986 1683 - poomisopon@gmail.com 

นายวิทยา  จิตพรมมา 
วิศวพลังงานและสิ่งแวดลอม 

- 097 938 1678 
 

- vismiius.spec@gmail.com 

10.2 บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล
บานไร จํากัด 

นายสิรภธั  ศิริเรือง 
วิศวกรสิ่งแวดลอม 

- 086 758 5902 - siraphat.po@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.6 
 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 
 - ปทุมธานี 
 - สระบุร ี
 - พระนครศรีอยุธยา 
 - นนทบุรี 

 
 

  



 
 

ผ. 12.6-1 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนนทบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุร ี นายไพศาล มะระพฤกษวรรณ 
เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

- 08 9135 2403 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนนทบุร ี

นายถวัลย แกนจันทร 
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

- 08 1489 0966 - - 

2.๒ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดนนทบุร ี

นางกัญกวี สมานพันธ ชินวัตร 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

- 08 9030 8008 - 
 

noynoi_shai@hotmail.com 

2.3 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนนทบุร ี

นายธรรมรัฐ ใจหนกั 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการพิเสษ 

- 089-507-9225 - - 

3. กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนนทบุร ี

นางสาววภิาดา ทองอินทร 
เจาหนาทีว่ิเคราะห              
นโยบายและแผน 

- 02-507-9225 - - 

3.2 สํานักชลประทานที่ 11 
นนทบุรี 

นายชัชชม ชมประดิษฐ 
ผูอํานวยการสวนบริหาร 
จัดการน้ําและบํารุงรักษา 

- 084-700-5322 - - 

4. กระทรวงวัฒนธรรม 4.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี 

นายนิพนธ ธูปบูชา 
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร 
และเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

- 0 2580 1348 - - 

นางสาวสุภาภรณ เจริญศิริโสภาคย 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 08 1874 3079 - scmoae@gmail.com 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

นายพีรากร บุนนาค 
รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุร ี

- 08 2001 7964 
 

- - 

นางศศิธร ดีเหมาะ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

- 08 1295 9723 
 

- - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 
 

6.1 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่6 
(นนทบุร)ี 

นางสมจิตต บัวเทศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม                       

ชํานาญการพิเศษ 

- 0 2968 8064 - - 

6.2 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุร ี

นายวสันต จารุสังข 
ผอ.สวนสิ่งแวดลอม 

- 0 2580 0728 - envinon55@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.6-2 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

7.1 องคการบริหารสวน 
จังหวัดนนทบุร ี

นายอุดร ระโหฐาน 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

- 08 1903 0522 - - 

7.2 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี นางสาวอินทิรา อินทรัตน 
หัวหนาฝายวิชาการ 

และแผนงานสาธารณสุข 

- 09 3414 6464 - iintharat@gmail.com 

นายโภคิน พันธนิยม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

0 2589 0500 0 2589 0503 - 

7.3 สํานักงานเทศบาลนคร 
ปากเกร็ด 

นายชุมพล จันทรเพ็ญ 
หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา 

- 0 2960 9704-14  
ตอ 828 

- - 

นางสาวสุวดี กระแสรนาค 
ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 0 2960 9704-14  
ตอ 828 

- 
 

- 

นางมนฤดี เจนกิตติยนต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

แผนงานและ
งบประมาณ 

๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ – ๑๔  
ตอ ๖๐๓ 

๐ ๒๕๘๓ ๖๖๖๘ j_monrudee@hotmail.com 

7.4 เทศบาลนครนนทบุร ี นางสาวธนาศรี วิสุทธิสร 
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

- -  - 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.6-3 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดปทุมธาน ี
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/กลุม/

ฝาย 
เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดปทุมธานี พ.อ.ภาณุพล โรจนรัชโยธิน 
หัวหนาชุดครูฝก 

- 08 1854 2220 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

นางสาวชัชฎาภรณ กอผจญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

- 08 3823 2355 - chatch.aom@gmail.com 

นายกานต ลวนแกว 
เจาหนาที่ประสานงาน 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

- - - - 

2.๒ สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปทุมธาน ี

นายนิริศ มาลากาญจน 
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ 

- 09 9536 1459 - - 

2.3 ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  
เขต 1 ปทุมธาน ี

นายสมศักดิ์ คลายคลึง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

- - - - 

นางพรรณธิภา นาสมใจ 
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 

 09 4445 6169  panandeak1@gmail.com 

3. กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด
ปทุมธานี 

นางสาวออนศรี บรรคุเนิน 
นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ 

- 08 6032 4448 - kok_bur@hotmail.com 

3.2 สํานักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต 1 (ปทุมธานี) 

นายทวแีสง พูลพุฒ 
ผูอํานวยการกลุมวางแผนการใชที่ดิน 

- 08 1533 7278 - - 

3.3 สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

นางสาวฐิติมา วัฒนจัง 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 0 2567 1379 
 

- titima_jing1@hotmail.com 

นางสาวรุงนภา สอนโต 
ผูปฏิบัติงานประจาํกลุมยุทธศาสตร 

- 08 9755 0299 - - 

3.4 สํานักงานประมง 
จังหวัดปทุมธานี 
 

นายเฉลียว เทียนวรรณ 
ประมงจังหวัดปทุมธาน ี

- 0 2581 6373 
 

- fpopathumthani 
@gmail.com 

นายเชษฐ ธนเศรษฐ 
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

- 08 3023 9986 - chait.t@hotmail.com 

3.5 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ปทุมธาน ี

นายชัยสิทธิ์ เสนา 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 0 2546 3186 - if.pathumthani@gmail.com 

นายสุรเดช สมแกว 
นักวิชาการประมง 

- 0 2546 3186 
 

- if.pathumthani@gmail.com 



 
 

ผ. 12.6-4 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/กลุม/

ฝาย 
เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

3.6 โครงการชลประทาน
ปทุมธาน ี

นายปรีชากร พฤกษะวัน 
วิศวกรชลประทานปฏิบัตกิาร 

- 089-174-0260 - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวอรนลินพร โชคสากลสวัสดิ ์
เจาหนาที่การเงินและบัญช ี

- 09 9395 6685 
 

- ke07014@gmail.com 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท 
รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต ๑ 

- 081-875-8003 - - 

นายประสิทธิ์ เสียงแจว 
ศึกษานิเทศก 

- 08 1809 2608 
 

- prasit.edu@gmail.com 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวสกุลตา แทนงาม 
วิศวกรปฏิบัติการ 

- 0 2581 5015 - - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวกาญจนา จอกลอย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 0 2593 4068 - npnonthabari@gmail.com 

นางสาวจุฑารัตน ผจวบโชค 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 0 2593 4068 - - 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 สํานักงานเทศบาลนคร
รังสิต 

นายอนน จันทรเสม 
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

- - - - 

นางสาวประมวญ อุทรกัษ 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- - - - 

นางสาวลลิดา พรหมสูงวงษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

- - - - 

8.2 สํานักงานเทศบาลเมือง
ปทุมธาน ี

นายธนพงษ คอนวิมาน 
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 

- 08 9788 2652 
 

- toei10@hotmail.com 

8.3 สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม  
(กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม) 

นางสาวปริศนา มากรุน 
นักจัดการงานทัว่ไป 

- 09 8302 5059 - - 

8.4 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี 

นางประกายมาศ จันทรเจริญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

- 02-581-5015 - - 

9. สถาบันการศึกษา 9.1 โรงเรียนวรราชาทินัดดา
มาต ุ

นางรอริน บุญนพ 
ครู 

- 081-570-9848 - - 

 
 

 



 
 

ผ. 12.6-5 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

ดร.ทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 08 5484 2685 
 

044-666-534 osmayuttaya@gmail.com 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                          

นางนงลักษณ เรืองศรี 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น             

ชํานาญการ 

- 035-336-631 - - 

นางวิยดา คิดชัย 
เจาพนกังานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นชํานาญงาน 

- - - - 

1.3 สํานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา       

นายพงศจิตต รวกีิจสัมฤทธิ ์
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 

- 089-203-4231 - - 

นายเฉลิมพล โคตรม ี
วิศวกรปฏิบัติการ 

- 089-134-9994 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วาที่รอยตรี อุเทน สีลาเม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 0 3533 6655 - 6 
 

- - 

นายประวิทย พงษนิมิต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 0 3533 6655 - 6 
 

- - 

2.2 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย 

นายปยะชัย สยนานนท 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 0 3533 6629 - - 

2.3 โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา 

นายวิรัตน สีทอง 
นายชางไฟฟาฝายจัดสรรน้ํา 

- - - - 

2.4 สํานักงานประมงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นายณัฐภัทร สระบวั 
พนักงานนโยบายและแผน 

- - - - 

3. กระทรวงพลังงาน 3.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นายอัทธเมศร คณรัตชปติเลิศ 
เจาหนาที่ประสานงาน 

- 09 9808 7105 - 
 

- 



 
 

ผ. 12.6-6 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวเสาวลกัษณ สุวรรณภาค 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081-994-1975 - - 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

5.1 สํานกังานนิคมอตุสาหกรรม 
บางปะอิน (บริษัท ที่ดินบางปะอิน 
จํากดั)  

นางสาวธนภัสสร จํานงคเวช 
ผจก.ฝายพัฒนาธุรกจิ 

- 0 3520 8395 - 9 
 

- 
 

- 

จิยงค โกศลานันทร 
ผจก.สวนปฏบิัติการ 

- 081-696-1945 - - 

5.2 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบาน
หวา (บริษัท ไทยอินดรัสเตรียล 
เอสเตท จํากัด) 

นายวุฒิชยั จันเต็ม 
ผูดูแลระบบ 

- 035-350-143 - - 

นางสาวณัฐพร มะเริงสิทธิ์ 
ผูควบคุมระบบบําบัดมลพษิน้ํา 

- 035-350-142 - - 

6. กระทรวงวัมนธรรม 6.1  สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นางกรรณิการ โรยเรณ ู
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 09 2249 5451 - - 

นายธเนศ วีระสัย 
นักวิชาการวัฒนธรรม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 08 1874 3249 - - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายไพบูลย ภูทอง - 081-528-1876 - - 

พ.อ. ประหยัด เทพแจมใจ - 081-991-5848 - - 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 สํานักงานเทศบาลเมืองเสนา นางสาวปุณิกา พวงทรัพย 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

- 099-261-0455 - - 

นายบุญลือ ธนีรมย 
นายชางไฟฟาชาํนาญงาน 

- 081-946-7434 - - 

8.2 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

นายกรเกษม ชื่นสุวรรณ 
นายชางเครื่องกล  

- 081-375-7179 - - 

นายสมบูรณ สุวรรณทัศน 
หัวหนางานรกัษาความสะอาด 

- 035-252-242 - - 

9. ภาคเอกชน 9.1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นายฐกรณ พงษพันธุ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม 

- 081-823-7197 - - 

นายสมหวัง ถุงสุวรรณ 
ประธานกิตติมศักดิ์ 

- 086-362-6511 - - 

 



 
 

ผ. 12.6-๗ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสระบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุร ี พันเอกหญิง ชดาษา พนาเวศร 
หัวหนากลุมงานกิจการมวลชน 

- 08 1421 6599 
 

- - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดสระบุรี นางกชพร หอมกลิ่นยา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ   

- 081-682-3646 -  - 

2.๒ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดสระบุรี 

นางเกษราภรณ นินนานนท 
เจาพนักงานสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นชํานาญการ 

- 083-010-2162 - - 

2.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระบุรี                                        

นางสาวธิดารัตน สินธุรัตน 
นักผังเมืองปฏิบัติการ 

- 083-900-1536 -  - 

2.4 สํานักงานปองกันและเบาเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 

นางพนิดา ศรีธรรมมา 
รก.หน.กลุมยุทธศาสตรและการจัดการ 

- 09 0991 8557 -  - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.๑ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวนิสา สังขศร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 08 9994 0950 
 

-  

นางสาวดวงแกว ครองรักษ 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 08 6573 1697 - - 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี 

นางสาวณิรดา ออนนอม 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

- 0 3621 1794 
 

- saraburi@m-siciety.go.th 

นางสาวนัยนา ราชวงษ 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 0 3621 1794 
 

- - 

5. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 

5.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสระบุรี 

นางวารุณี จุโฬทก 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-537-3182 - - 

5.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
 
 
 

นายไพโรจน คําหวาน 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ชํานาญการพิเศษ 

- 0 3623 0690 
 

- - 

นางสาวนฤมล พุกพกิุล 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

- 0 3623 0690 
 

- - 



 
 

ผ. 12.6-๘ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

ชํานาญการ 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 1 

นายรังสรรค อินทพันธ 
รองผูอํานวยการ 

- 098-271-5958 - - 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 7.1 สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสระบุรี 

นางลัดดา หงสุงพันธุ 
ผอ.กลุมสงเสริมศาสนาฯ 

- 081-870-9725 - - 

นายอนุพงศ จันทรเอีย่ม 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 081-874-3882 - - 

8. กระทรวงพลังงาน 8.1 สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดสระบุรี 

นายกัมปนาท เสียมสกุล 
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 

- 094-860-1140 - - 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

9.1 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 
(สระบุรี) 

นางพัชระวดี สมทา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

- 0 3626 6202 
 

- - 

นางนิตญา สุทธาวาส 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 08 9722 8593 
 

- mamnittaya10@gmail.com 

9.2 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุร ี

นายสายยนต สหีาบวั 
ผูอํานวยการ 

- 08 9812 0348 
 

- saiyont_s@hotmail.com 

นางรักษ ทิมวงษ - - - - 
9.3 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ที ่5 (สระบุร)ี 

นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิร ิ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

 0 3634 7497 
 

  

นายคมกฤช เจริญผล 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

    

9.4 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 
(สาขาสระบุร)ี 

นายเบ็งจะ ตรีสาร 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

 08 1899 9826   

10. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 

10.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี 

นายวรุต อยูพันธ 
หัวหนาฝายสาธารณภยั 

และสิ่งแวดลอม 

- - - - 

นายอาํนวย รื่นเริง 
ผูอํานวยการกองชาง 

- 06 2994 6551 - - 

10.2 สํานักงานเทศบาลเมือง
สระบุรี 

นางสาวพรทิพย ทองนาค 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- 09 9323 6163 - p4679t@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.6-๙ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 

นายคณาธิป มาลอย 
งานสุขาภิบาลฯ 

- 056-282160 ตอ 17 056-282160 - 

10.3 เทศบาลตําบลหนองแค นางสุจินดา ชาญคํา 
หัวหนาฝายบรหิารสาธารณสุข  

- 087-138-2576 - - 

นายอาํนาจ จอมสงา 
เจาพนักงานสุขาภิบาล 

- 036-381-037 - - 

11. ภาคเอกชน 11.1 หอการคาสระบุรี นางสุณี นิโลงศิล 
รองประธานหอการคาสระบุร ี

- - - - 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.7 
 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 
 - ลพบุร ี
 - ชัยนาท 
 - สิงหบุร ี
 - อางทอง 

 
  



 
 

ผ. 12.7-๑ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดชัยนาท 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดชัยนาท นางสาวสุธาทิพย  ฤทธิ์ไกลวรกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 056-411204 
 

056-411204 
 

yut_cnt@yahoo.com 

1.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยนาท                                         

นายณัทศักดิ์  พละพล 
นักผังเมืองปฏิบัติการ 

- 056-476608 
 

056-476605 
 

- 

1.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 

นายพรพงศ เชตสุกรรณ 
พนักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภยั           

- 091-615-8454 - - 

1.4 ศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขต ๑๖ (ชัยนาท) 

นายชูศักดิ์  สาสุข 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-920-1644 
 

- - 

2. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

2.๑ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชัยนาท 

นายประสาน  หงษทอง 
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชยันาท 

- 056-476644 056-476644 chainat@mots.go.th 

3. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชัยนาท 

นางจุฬารัตน  นิธากรณ 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 056-411103 
 

056-411103 
 

- 

นายวชิระ  ภูฒโภคานนท 
เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 

- - - - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดชัยนาท 

นางสาวเบญจวรรณ  เมืองใจ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 056-405009 
 

056-405010 
 

- 

นายวุฒิพงษ  สมานชื่น 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 056-405009 056-405010 - 

4.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชัยนาท 

นางสาวปยะนาฏ  เทยีนแขก 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 099-386-2626 
 

056-411164 
 

- 

นายเอกชยั  จรรยาวิจิตร 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 096-8870198 - - 

4.3 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
ชัยนาท 

นายณรงค มาเกตุ 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 

- 086-930-2296 - - 



 
 

ผ. 12.7-๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 นายประสูติ ปนเงิน - 089-240-8272 - - 

4.4 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต ๗ (ชัยนาท) 

นางอัญชนา  ตราโช 
ผูอํานวยการสํานกังาน 

- 056-405008 056-405007 - 

4.5 สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัด
ชัยนาท 

นายบรรพต  เชื้อเพชร 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

- 081-440-6503 - - 

4.6 สํานักงานชลประทานที ่๑๒ 
(ชัยนาท) 

นายชิษณุพงศ นิลวดีพุฒิพัชร 
ผูอํานวยการชลประทานสิงหบุรี 

สํานักชลประทานที ่12 

- 093-224-1499 - - 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 5.1 สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดชัยนาท 

นายสัญญา  กลอมจิต 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 056-416575 056-416576 - 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

นางลักษณประไพ หนูพรหม - 081-953-5613 056-499-560 - 

7. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

7.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดชัยนาท 

นายชูชาต ิสุวรรณรัตน 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ชํานาญการพิเศษ 

- 085-051-0678 
 

056-405-521 TOR006@hotmail.com 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชัยนาท 

นายบุญชยั แจงกิจ 
เจาพนักงานตรวจโรงงานฯ 

- 091-552-9444 - - 

นางสําเนียง สุมพวง - 091-862-2397 - - 
9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

9.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท 

นางสาวสุขุมาล เมฆิน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 056-413-040 056-411-013 mnrechainat_cn 
@hotmail.com 

จิตติมา เชื้อกูล 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

สวนสิ่งแวดลอม 056 - 413040 056 - 411013 mnrechainat_en 
@hotmail.com 

10. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยนาท 

นางนําสุข การภักด ี
รองปลัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดชัยนาท 

- 056-476-617  
ตอ 146 

056-476-617  
ตอ 818 

- 

นางสุดาพร กุลมาตร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 081-733-2359 - - 

10.2 สํานักงานเทศบาลตําบล
ชัยนาท 

นายณรงศักดิ์ ภูภกัด ี
หัวหนาฝายปองกัน 

- 056-405864-5 056-405863 - 



 
 

ผ. 12.7-๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

นายนพปฎล วามุข 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 056-405864-5 056-405863 - 

 10.3 สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์
พิทักษ 

นางกมนพร โควคาศยั 
รองนายกเทศมนตรี 

- 056-943229 
 

056-943229 
 

- 

นางสาวหัทยา เจริญนภาพร 
รองปลัดเทศบาลตําบลโพธิ์พิทกัษ 

- - - - 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.7-๔ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดลพบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี พันเอก วีระศักดิ์  แสงสวาง 
รองหัวหนากลุมงานอํานวยการฯ 

- 036-770171 036-770171 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดลพบุรี นายสิตมา เพ็ชรประกอบ - 081-095-9674 -  sittama.p@gmail.com 
2.๒ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

นางสาวสุจิรา พาบษุย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

- - - -  

2.3 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดลพบุรี                                         

นายชนากูณ เสมอภาค 
นักสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นชํานาญการ 

- 098-559-8492 036-770225 
 

- 

2.4 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลพบุรี   

นายฉันท ีวิงวอน 
วิศวกรโยธาชํานาญการ           

- - - - 

ส.อ. บัณฑิต  
นายชางเครื่องกล 

- 088-468-6335 - - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.๑ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลพบุรี 

นายศักดิ์พันธิ์  บุญเอี่ยม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 086-832-7934 
 

- - 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรี 

สุธาทิพย  เกษมทะเล 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 036-770368 
 

036-770368 
 

- 

นางพัสวี ขจรกล่ํา 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- - - - 

5. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวศรีประใพ  พูลทรัพย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 086-900-3290 
 

036-412731 paco_lri@opsmoac.go.th 

นายธนวัฒน สารสิน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - - 

5.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นางเสาวณีย  พูลแยม 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ชํานาญการ 
 

- 036-421191 036-411296 
 

lopburi@doae.go.th 

นายสวัสดิ์  สงวนชม 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

- 036-421191 036-411296 
 

- 



 
 

ผ. 12.7-๕ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

ชํานาญการปฏิบัตกิาร 

5.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวรุงทิวา  นวลหน ู
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 036-421194 036-411629 - 

พัตราพร  สอนพรม 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 036-421194 036-411629 - 

5.4 สํานักงานชลประทานที่ 10 
(ลพบุรี) 

นายอรรถพร  ปญญาโฉม 
วิศวกรชลประทานชาํนาญการพิเศษ 

- - 
 

- 
 

- 

นายเฉลิมพล  ทองนอย 
วิศวกรชลประทานชาํนาญการ 

- 036-487521 
 

036-487521 
 

 

5.5 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
ลพบุรี 

นายสมหวัง  เจริญสุข 
หัวหนาสาํนักงานจัดรูปที่ดิน 

จังหวัดลพบุร ี

- 036-411900 036-411900 - 

นายสมเจตน  เข็มวงษ 
วิศวกรชลประทานปฏิบัตกิาร 

- 036-411900 036-411900 - 

6. กระทรวงพลังงาน 6.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี นายณัฐวุฒิ  กลัดสอาด 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

- 036-426949 036-414725 lapburi@energy.go.th 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 7.1 สํานักศิลปากรที่ 4 (ลพบุรี)  นางสาวอัจฉรา  แข็งสาริกจิ 
ผูอํานวยการสํานกัศิลปากร 

ที่ ๔ (ลพบุรี) 

- 036-412510 036-412510 - 

รอยเอก บุณยฤทธิ ์ ฉายสวุรรณ 
นักโบราณคดีชํานาญการ 

- 036-412510 036-412510 - 

นางสาวศิริวรรณ เทพา 
เจาหนาทีธุ่รการ 

- - - - 

8. กระทรวงศึกษาธิการ 8.1 สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดลพบุรี 

นายชนม พานิชชอบ 
รอง ผอ. สพป. ลพบุรี 1  

- 081-780-7449 - - 

นางชลธิชา กัณฐโรจน 
ศึกษานิเทศก 

- 081-495-9887 - - 

8.2 สํานักงานศึกษาธิการภาค ๒ 
(ลพบุรี) 

นางสาววาสนา นอยบานปา 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

- - - - 



 
 

ผ. 12.7-๖ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

  นางพรพิมล  สาระรกั 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 091-721-3258 036-412520 - 

9. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

9.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดลพบุรี 

นายชนบท  บวัหลวง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ 

การพิเศษ 

- 081-560-9632 
 

- chonbua@gmail.com 

10. กระทรวง
อุตสาหกรรม 

10.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดลพบุรี 

นายปรัชญา  จงกรฎ 
นายชางรังวัดปฏบิัติการ 

- 036-424470 - - 

นางสาวลักขณา  ขันธประภา 
เจาพนักงานทรัพยากรธรณี 

ชํานาญการ 

- 036-424470 
 

- - 

11. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

11.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี 

นายชิดชัย บุญพิทักษ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

- 083-077-1837 - - 

นางสาวจงรัก พหลยุทธ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 089-773-1331 - - 

12. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

12.1 สํานักงานเทศบาลเมืองบาน
หมี่ 

พันจาเอกหญิง ปวีณา  นาคสกุล 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ชํานาญงาน 

- 036-472072 ตอ 403 - - 

13. ภาคเอกชน 13.1 โรงงานน้ําตาลสระบุรี (สระ
โบสถ) 

นายสพุพัต  พุทออน 
วิศวกรสิ่งแวดลอม 

- 087-451-8556 - supapat_top@hotmail.com 

นางสาวอาทิชา  จันทรสุข 
เจาหนาที่ความปลอดภยัระดับวิชาชีพ 

- 036-776647 ตอ 256 036-776651 
 

m.orticha@outlook.co.th 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.7-7 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสิงหบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/กลุม/

ฝาย 
เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสิงหบุรี ร.ท. ศิรชัช เล็งผล 
เจากนาที่ธุรการ กอ.รมน. จ.สิงหบุรี 

- 037-507093 036-507093 - 

นางรชยา บุญเฉื่อย 
เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการวิชาการ 

- 037-507119 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัด 
นครสิงหบุรี 

นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนคํา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 

- 036-507117 
 

- jomkwan_funny@hotmail.c
om 

2.๒ สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
จังหวัดสิงหบุรี 

นายสิทธิชยั ทองชอย 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ 

- - - - 

3. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

3.๑ สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาววันณา นิชเปยม 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 036-507162-3 036-507162 - 

นางสาววภิาวัลย พลเต็ม 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 036-507162-3 036-507162 - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

4.1 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดสิงหบุรี 

นางรภัทกร อยูสุขข ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

- 081-19336196 036-5078179 paco_sbr@opsmoac .go.th 

4.2 สํานักงานเกษตร 
จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวบุษยา มากงลาด 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร 

- 089-4929859 - $ty2558@hotmail.com 

4.3 สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวพรทิพย ประคอง 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 036-699393-4 036-699393-4 - 

นางสาวจิราวรรณ กลิ่นสุคนธ 
เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 

- 036-699393-4 036-699393-4 - 

4.4 สํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญ มีสมมนต 
หัวหนาสาํนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสงิหบุรี 

- 081-8521587 036-814647 - 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 5.1 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงหบุรี 

นางศรีสุคล พรมโส 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 095-961-7979 - ssrisuko_th@hotmail.com 

นางสาวฐิติญา วิมลวัฒน               
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

- 081-384-0489 - thtwmnwt@gmail.com 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสิงหบุรี 

นายเรวัฒน ชมภูเจริญ 
รอง ผอ.สพป.สิงหบุรี  

- 089-538-9878 - - 



 
 

ผ. 12.7-8 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/กลุม/

ฝาย 
เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. กระทรวงสาธารณสุข 7.1 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี 

นายอัครเดช ภักดีรักษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

- 036-813493 ตอ 
132 

036-813502 - 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 8.1 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวเนาวรัตน โกสุมาศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน             

ชํานาญการพิเศษ 

- 036-507210 036-507250 - 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.1 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแวน 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี 

- 081-752-0938 - - 

นางสาวเบญจมาศ เสารสุรินทร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 0 3651 1173 ตอ 
107 

0 3652 042 sing-en@hotmail.com 

10. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10.1 องคการบริหาร 
สวนจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวทัศนีย คงแจว  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน 

- 036-521512 - - 

10.2 สํานักงานเทศบาล
เมืองสิงหบุรี 

นางสาวภควดี ภวภูตวนนท 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

- 094-486-3393 036-511560 - 

10.3 สํานักงานเทศบาล
เมืองบางระจัน 

นางสาวอรทัย อักษรไพร 
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน 

- - - - 

11. ภาคเอกชน 11.1 บริษัท สวน
อุตสาหกรรม อินทรา จํากัด 

นายชาตรี สังชญา 
ผูจัดการโครงการฯ 

- 081-936-1623 - - 

11.2 โรงงานน้ําตาลสิงหบุรี นางสาวณัฐฌา มาตรสงคราม 
หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอม 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

ผ. 12.7-9 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดอางทอง 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/กลุม/

ฝาย 
เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดอางทอง พลเอก ณัฐพงศ  วานิกร 
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดอางทอง 

- 081-834-4480 035-620989 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัด
อางทอง 

นายสุณิชย มะลิทอง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 

- 082-323-2745 
 

- - 

2.2 สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
อางทอง 

นางสาวสุวดี กันภยั 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- 035-614634 035-614634 - 

นายวโิรจน พกุเศรษฐี 
นักวิเคราะหนโยบายและพัฒนา 

- 035-614634 035-614634 - 

2.3 สํานักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัดอางทอง 

นางสาวนลิน  ดาวรัตนหงษ 
นักผังเมืองชํานาญการ 

- 035-612339 035-611353 
 

bow_baa@yahoo.com 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

3.1 สํานักงานประมงจังหวัด
อางทอง 

นายวรวิทย คงขํา 
หัวหนากลุมงานบริหารจัดการ 

ดานการประมง 

- 035-611125 035-611125 - 

3.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด
อางทอง 

นายวโิรจน  ทองประชุม 
หัวหนากลุมอารกัขาพืช 

- 081-946-3869 
 

035-612011 - 

4. กระทรวงวัฒนธรรม 4.1 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอางทอง 

นางสุวิภา  ปุณณะเวส 
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวัง 

- 035-615914 035-615188 - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง 

นายสมบัติ  กลิ่นกหุลาบ 
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอางทอง 

- 035-611995 ตอ 
102 

035-611092 - 

6. กระทรวงสาธารณสุข 6.1 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอางทอง 

นางสาวกัญญา  ศรีปราชญ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 080-019-3836 035-612-428 
 

- 

7. กระทรวงอุตสาหกรรม 7.1 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอางทอง 

นางสาวปวีณา แสงสาย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน             

- 036-507210 036-507250 - 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง 

นางสาวเบญจมาศ ปลายยอด - - - bahbahna@hotmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.8 
 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
 
 - สมุทรปราการ 
 - ฉะเชิงเทรา 
 - สระแกว 
 - ปราจีนบุรี 
 - นครนายก 

 
  



 
 

ผ. 12.8-๑ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

สานตวัน คํารักษ - - 
 

- - 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดฉะเชิงเทรา                                          

นางสาวรวงทอง  ศรีเกื้อกลิ่น 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น    

ชํานาญการ 

- 038-8814187 - - 

นางสาวพรทิพย  วิรุฬหทรัพย 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปฏิบัติการ 

- 038-8814187 - - 

1.3 สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอนงนาฏ ภูมิประสาน - 089-203-4122 - ecs_plan@hotmail.com 

เสรี แจมเจริญสุขศรี - - - - 

นายทศพล เลอสุวณิช 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 090-985-7034 - - 

2. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

2.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางสุรีรัตน  โลษะขจรพันธ 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

- 038-515023 - - 

นางสาวนุสรา คงทน 
นักพัฒนาสังคม 

- 085-280-2218 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สํานักงานประมงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นายวสันต  สถิตพงศสถาพร 
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริม 

อาชีพการประมง 

- 038-511-852 - - 

3.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางสาววรรณพร  อยูมั่นคง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 038-511635 
,089-047-7115 

 

- - 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นายโปตินันท  เที่ยวสายสกุล 
ผูอํานวยการสถานีพัฒนา 

ที่ดินฉะเชิงเทรา 

- 038-531200 - CCO01@ldd.go.th 

3.4 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา 

นายณัธวุฒิ  สินธุวงษ 
หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา 

- 038-587093-4 - - 



 
 

ผ. 12.8-๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

3.5 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวธนาวดี มาระโภชน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

- 038-824-421 - - 

4. กระทรวงวัฒนธรรม 4.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวคะนึง  ไขลือนาม 
นักวิชาการวัฒนธรรม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 038-512554 
 

- - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางลัดดา  เผือกพูลผล 
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

- 038-981216  
,083-118-2915 

- - 

5.2 สํานักงานศึกษาธกิารภาค 3 นางกุลจิรา  พิธยิานวุัฒน 
เจาพนักงานธรุการ 

- 038-517280 , 099-
264-4156 

- porn52516@gmail.com 

6. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางญาดา  กมลวีระพันธ 
เจาหนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

- 081-949-4954 - yadasiri06@gmail.com 

นางสาววนิดา  ปนตา 
พนักงานชวยเหลื่อคนไข 

- 084-352-9589 
 

- nogwanida@gmail.com 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายอนุชา กระจายศร ี
ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - - - 

นายอดิศักดิ์  กาญจนสาขา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 038-511053 , 089-
894-9647 

 

- - 

นางสาวจริยาภรณื เพียรชู 
นักวิชการสิ่งแวดลอม 

- 086-831-6090 - - 

นางสาวสุธาสินี บุญอยู               
นักจัดการทัว่ไปชํานาญการ 

- 056-221140,       
081-8869295 

056-222735 stsn_by@hotmail.com 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 

8.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบางคลา 
 
 
 
 
 

นางสุนีย  พกิุณสาร 
รองปลัดเทศบาล 

- 038-541688 
 

- - 

นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

- 083-189-5417 - - 

นางเพ็ญภาวีร - 089-810-5598 - - 



 
 

ผ. 12.8-๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 

8.2 องคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นายนิธิศ สวัสด ี
ผูอํานวยการกองทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

- 089-479-2598 - - 

9. ภาคเอกชน 9.1 หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประโยชน โสรัจจกจิ 
รองประธาน 

- 038-514-105 - - 

9.2 MSS Cable TV นายบัลลังก วรรพุฒิ 
ผูสื่อขาว MSS Cable TV 

- 086-506-8123 - - 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.8-4 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนครนายก 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก  รอยโท ไพศาล  กิติลาก 
เจาหนาที่ปฏิบัตการ 

- 081-983-6471 - - 

จาสิบเอก ชัยภัทร 
เจาหนาที่ปฏิบัตการ 

- 090-560-3041 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดนครนายก 
 

นางสาวหทยัทิพย  แกวชัยวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

- 083-177-5912 - - 

2.2 สํานักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก 

นายวิชัย  คูจอย 
นักผังเมืองชํานาญการ 

- 037-311448 - - 

2.3 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
นครนายก 

นางสาวทิพยสุดา  ภูมิพานิชย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 093-137-9558 - - 

นางสาววรรณนิภา  สุขสถิต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 093-137-9558 - - 

นายอิสระ ศรีเหตุ 
นายชางโยธาอาวุโส 

- 09 2087 1784 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 
 
 
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนครนายก 

นางสาวอัญวริญ  ไชยวุฒิ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิการ 

- 037-313612 
 

- paco_NYK@opsmoac.go.th 

นายณัฐวุฒิ  ปรีชาชาญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 092-267-4676 - - 

3.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครนายก 

นายอนุชิต  ผลสวัสดิ ์
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร   

ชํานาญการ 

- 037-311289 - - 

3.3 สํานักงานโครงการ
ชลประทานนครนายก 

นายยงยศ  รุจิทิพย 
นายชางชลประทานอาวุโส 

- 
 

089-832-9246 
 

- - 
 

4. กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.1 สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) 

นางสาววราล ี กองกูล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - - 

นางสาวสายนที  ทุมมา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 0 2401 9889 #113 
 

- sainateet@tint.org 



 
 

ผ. 12.8-5 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก 

นายชนา  ยิ่งเจริญ 
ผูอํานวยการสํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก 

- 037-311776 
 

- 
 

- 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
นครนายก 

นายวันชยั สอนศร ี
นักบริหารงานชางฯ 

- 08 1762 3810 - - 

 

 



 
 

ผ. 12.8-6 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี  พลตรี พนนต  พระศุกร 
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

- 089-831-8144 - - 

จาสิบเอก  สุวิทย  พระศุกร 
เจาหนาที่ปฏิการ 

- 089-831-8144 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดปราจีนบุร ี
 

นายชัยรัตน  ศรีพวงทอง 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 087-942-4738 - - 

2.2 ศูนยปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุร ี

นายชีวิต เข็มเจริญ 
นักวิยาศาสตรชํานาญการ 

- 089-145-5841 - CHEWITK@gmail.com 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดปราจีนบุร ี

นายศิระ  ศิริสูงเนิน 
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี 

- 089-969-6745 
 

- - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดปราจีนบุร ี

นางอาทิตยวรรณ สาริคาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ  

- - - - 

นางสาววัชราภรณ ศรีบุญ - - - - 
3.2 ศูนยวิจยัและพัฒนาการ
เกษตรปราจีนบุร ี

นางสาวนภา  บุญสังข 
นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 

- 037-210262 - prachinz@doa.in.th 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุร ี นางสาวปาริชาติ  ไผผักแวน 
นักวิชาการเกษตรชาํนาญการ 

- 037-210781  085-
920-8429 

- - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
ปราจีนบุร ี

นางสาวนภสร  พรสมัคร 
นายชางเทคนิคอาวุโส  

รักษาการแทนพลังงานจังหวัด
ปราจีนบุร ี

- 089-244-2771 - prachinburi@energy.go.th 

5. กระทรวงสาธารณสุข 5.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุร ี

นายสวัสดิ์  ไชยุชิต 
นักวิขาการสาธารณสุข 

ชํานาญการพิเศษ 

- 090-978-7879 
 

- sawatchai@gmail.com 

6. กระทรวงวัฒนธรรม 6.1 สํานักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุร ี นางสาวหทยัชนก  วินจิสร 
นักโบราณคดีปฏิบัตกิาร 

- 086-867-2045 - - 



 
 

ผ. 12.8-7 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 7.1 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
 

นางจารุณี บอจกัรพันธ 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

- 081-845-9887 - - 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑ 
(ปราจีนบุรี) 

นางอนุชยา  ชํานาญคิด 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

- 037-211140 ตอ 400 
 

- 
 

- 

8.2 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี 

นายมานัส - - - - 
นางสาวยพุาภรณ สุขประเสริฐ 

นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
- - - - 

นายกฤษฎา ยงพฤกษา - 088-879-9877 - - 

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ 
นักวิชการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สวนสิ่งแวดลอม ๐๓๗-๔๕๔๓๒๖ ๐๓๗-๔๕๔๓๒๖ a_chaiosot@hotmail.com 

8.3 สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค6 นายณัฐชาดร อมรกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-200-4952 - dwrb.bpk@gmail.com 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 

9.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
ปราจีนบุร ี

นายศุภธร  ขุมพลกรัง 
หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 

- 037-212146, 086-
706-1979 

 

- - 

9.2 สํานักงานเทศบาลเมอืง    
ปราจีนบุร ี

นายชาญชยั  ผาตยานนท 
นักบริหารงานสาธารณสุข 

- 081-7527171 - - 

 

 



 
 

ผ. 12.8-8 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

1.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวคณาสรวง เพิ่มดวงศรี - - - - 

นายพิศาล บานเย็น 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน              

- 087-703-7713 - - 

นายอาํพล เบญจศานต 
นักวิชาการสงเสริมเกษตร 

ชํานาญการ 

- 081-558-5539 - - 

2. กระทรวงศึกษาธิการ 2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

นางนงลักษณ  ศรีสังขแกว 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

- 02-3488088-92 ตอ 
139, 081-850-7988 

- PP5571@gmail.com 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 3.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวชนัญญา พัดวิลยั 
วิศวกรชํานาญการ 

- 02-707-7641-5 - - 

นายสมมาตย สืบสุขศร ี - 02-707-7641-5 - - 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวพิชญศินี  สาทร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 095-507-1179 
 
 

- - 

5. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

5.1 เทศบาลนครสมทุรปราการ นายสมัคร ใจเอ็นด ู
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 08 1903 0522 - - 

นางสาวมยุลา - - - - 

 
 

 
  

  



 
 

ผ. 12.8-9 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสระแกว 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ ที่ทําการปกครองจังหวัด
สระแกว 

นายณัฏฐชัย นําพูลสุข 
ปลัดจังหวัดสระแกว 

- 037-425120 - - 

1.2 สํานักงานจังหวัดสระแกว                                         นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล 
รักษาราชการแทนหวัหนา 
สํานักงานจังหวัดสระแกว 

- 037-425575 - skdamrorg@hotmail.com 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสระแกว 

นางบุณญพัฒน  เทวาพิทักษวรกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

ชํานาญการ 

- 037-525047-8 - paco_skw@opsmoac.go.th 

นายภกัดี  ภักดจีันทร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

ชํานาญการ 

- 037-525047-8 - - 

2.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสระแกว 

นางสาวปาริชาติ  ศรีปราชญ 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัตกิาร 

- 037-425078 ,090-
961-6104 

- - 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 3.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

นางสมพิศ  สุวรรณชัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 081-761-3408 - - 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสระแกว 

นางสาวเพ็ญภา  แพงบุดด ี
วิศวกรปฏิบัติการ 

- 037-425053 , 081-
9067944 

- 
 

- 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 5.1 สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสระแกว 

นางสาวสุขธิดา ใจฉลาด 
 

- 037-425030 - - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว 

นายสัญญา วองไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081-857-2163 - - 

นายปฐมพงษ เสื้อโพบ 
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 

- 081-945-5310 - - 

ดุษฎี  คชสิงห 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สวนยุทธศาสตร
และสารสนเทศ 

037-425500 037-4205038 tuctuc55@hotmail.com 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

7.1 สํานักงานเทศบาลเมือง 
อรัญประเทศ 
 

นางปราณี  อาจรักษา 
ผูอํานวยการกอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- 081-4823747 
 

- - 



 
 

ผ. 12.8-10 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 

7.2 องคการบริหารสวน 
จังหวัดสระแกว 

นางสาวพรพรรณ ปนทอง - 085-284-2409 - - 

นายณัฐภัทร พูลสวัสดิ์ 
นายชางโยธา 

- 080-638-1199 
 

- - 

7.3 สํานักงานทองถิ่น 
จังหวัดสระแกว 

นายสารม ออนนอย 
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและ

พัฒนาทองถิน 

- 092-262-6159 - - 

7.4 เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น นายเจษฎทรณ สุวรรณโสภา 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

- 086-007-4197 - - 

นายราเชนทร รัตสกุล 
แพทยแผนไทยปฏิบัตกิาร 

- 084-561-7170 - rachain.rak@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.9 
 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
 
 - สพุรรณบุร ี
 - กาญจนบุรี 
 - ราชบุร ี
 - นครปฐม 
  



 
 

ผ. 12.9-๑ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ท.หญิง เบญจมาศ  ทองมาเอง 
จนท.ปฏิบัติการ 

- 08 1721 5177 0 3451 4508 
 

K.ISOC@HOTMAIL.CO.TH 

2. กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

2.1 สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายณุพัฒน ศรีชาต ิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

ปฏิบัติการ 

- - - - 

2.๒ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดกาญจนบุร ี
 
 

นางวาสนา รุงโรจนธีระ 
 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและ

การจัดการ 

- - 
 

- 
 

- 

นางบุญยกันย พูลสวัสดิ์ - - - - 
3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

นายรวัสสรร ศิลปาภิสันทน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- - - - 

3.2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานกาญจนบุรี 

นางปราณี จั่นนพรัตน - - - - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

4.1 สํานักงานชลประทานที่ 13 
กาญจนบุร ี
 

นายไพรัตน  ทับประเสริฐ 
ผูอํานวยการสวนบริหาร 
จัดการน้ําและบํารุงรักษา 

- 08 1936 8902 - 
 

PHIRAT39@YAHOO.COM 

4.2 ศนูยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๑๐ 
(กาญจนบุรี) 

นายองอาจ  คําประเสริฐ 
ผูอํานวยการ 

- 08 9919 1574 
 

0 3461 3073 Kanchanaburii@yahoo.com 

นางศิริวัลยา  วงษอูทอง 
นักวิชาการปะมงปฏิบัติการ 

 08 4081 4270 
 

0 3461 3073 Kanchanaburii@yahoo.com 

5. กระทรวงพลังงาน 5.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
กาญจนบุร ี

นายสกนธ  ลิมทโรภาส 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

- 08 9837 7756 
 

0 3451 4778 sakon650@gmail.com 

6. กระทรวงวัฒนธรรม 6.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุร ี

นางสาวนันทวรรณ  ทองม ี
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 08 1874 4634 - - 

นายธนพล  ดวงดารา 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

- 08 1874 4735 
 

- - 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต ๑ 

นางวิลาวัลย  ทองแยม 
ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

- 08 6176 0133 - wilakanburi@gmail.com 



 
 

ผ. 12.9-๒ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

นายทว ีเนาวรัตนพันธ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 051-2782769 - - 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กาญจนบุร ี

นางสาวจุฬาพัฒน  หลวิรุงทรัพย 
นักวิชาการอุตสาหกรรม 

- 0 8670 9594 - - 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.1 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุร ี

นายมงคล นิลประภาพร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 086-533-6316 034-511-816 Envi.kan@hotmail.com 

10. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุร ี

นายจาํเริญ  ขวัญเมือง 
หัวหนาฝายสาธารณภยั 

และสิ่งแวดลอม 

- 0 3451 8211 
 

- - 

10.2 สํานักงานเทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

นางธมลพรรณ สมโสภณ 
 เจาพนักงานสุขาภิบาลชํานาญการ 

- - - - 

นางชัชวรรณ  จันทรนพรัตน 
หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

- 08 1348 9722 0 3451 4788 - 

10.3 สํานักงานเทศบาล 
ตําบลลาดหญา 

นางบุศรา  อารีรอบ 
ปลัดเทศบาลตําบลลาดหญา 

- - - 
 

- 

นางอารียรัตน  ทวีบุญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 08 9256 4871 - - 

10.4 สํานักงานเทศบาล 
ตําบลลูกแก 

นางสาวศิรดา  บุณยสุขานนท 
ผอ.กองสาธารณสุข 

- 081-732-7115 - - 

11. ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 สํานักงานสภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 

นายสวัสดชยั  อยูญาติมาก 
เลขานุการฯ 

- 08 6787 2338 - 
 

- 

11.2 โรงงานไทยเพิ่มพูน
อุตสาหกรรม 

นายสหรัฐ  คนอยู 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม 

- 08 1371 8081 
 

0 3456 1182 ton_Saharat@hotmail.com 

นางสาวณิชารัศม  ชยัเสรีพัฒน 
จนท.สิ่งแวดลอม 

- - 0 3456 1182 kung_kulton@windowslive. 
com 

11.3 โรงงานน้ําตาลทามะกา นายกรัณยชยั  ทักษิณ 
ผจก.คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

- 0 3454 3201-3 0 3464 0208 
 

Karunchai@kslgroup.com 

นายกฤษตฌาพนธ  บํารุงญาต ิ
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 09 2284 0844 
 

0 3464 0208 Krittachapon@kslgroup.com 



 
 

ผ. 12.9-๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 11.4 โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย นางสาวสุพรรษา  ยินยอม 
วิศวกรสิ่งแวดลอม 

- 0 3461 5350 ตอ 167 - - 

นางสาวสุนันทา  วันทาแกว 
วิศวกรสิ่งแวดลอม 

- 09 7230 6946 - - 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.9-4 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนครปฐม 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม นายพิรุณโรจน นาคดนตร ี - - - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

2.1 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ 

นายณัสพนธ  บุญสิน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

- 08 5484 2694 0 3434 0379 OSMNPT@LIVE.COM 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครปฐม 

นางสาวณัฐชานันท  ชลอเอกนิษฐ 
นักผังเมืองชํานาญการ 

- 08 9762 1481 - - 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดนครปฐม 
 

นายสุชาติ  ศรนารายณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 08 9514 3042 
 

0 3434 0241 Scchat3042@yahoo.com 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สํานักงานประมงจังหวัด
นครปฐม 

นายหฤษฎ  ดาวเรือง 
ประมงอําเภอเมืองนครปฐม 

- 08 0576 5419 - 
 

- 

3.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม 

นางสาวนิรมล  แกวกัลยา 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 09 4454 5982 0 3425 0876  
ตอ 102 

- 

นายณัทพล แกวกัลยา 
เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 

- - - - 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดนครปฐม 

นายวาทินทร  ทองแกว 
พลังงานจังหวัดนครปฐม 

- 08 1174 7880 0 3596 0552 vatinenergy@gmail.com 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

นางสาวชวิศาณฏัฐ  รัตนคเชนทร 
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

- 08 9111 2145 0 3439 5583 - 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครปฐม 

ปารมี อาจารียวุฒ ิ
เจาหนาที่สภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดนครปฐม 

- 089-199-0611 - ftinpt.off@gmail.com 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม 

นางสาวบุหงา  รองไชย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 08 5058 2507 0 3434 0290 bunga.rong17@gmail.com 

7.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๕ 
(นครปฐม) 

นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นเกษร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 08 1914 6525 
 

- - 

นางสาวทิพยวภิา  กิจกุลนําชยั 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- - - - 



 
 

ผ. 12.9-5 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
นครปฐม 

นางนิลุบล  เดชเกตุ 
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

- 0 3496 0818 - - 

นายเทพพิทกัษ มั่นกันนาน 
นักจัดการงานทัว่ไป 

- 034-960-811 - - 

8.2 สํานักงานเทศบาลตําบลออม
ใหญ 

นายสมชาติ  ตันเสถียร 
รองนายกเทศมนตรี 

- 08 9921 6845 
 

0 2429 7133 
 

- 

นางปุญชรัศมิ์  เจริญกิจกําจรชยั 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

- 09 2081 6964 
 

0 2429 7133 - 

นางสาวศุภณัฏฐ  ถิรลาภานันท  0 2429 7006-10 #208 0 2429 7133 - 
8.3 เทศบาลนครนครปฐม อรวรรณ ศรีวุฒินันท 

นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 
สํานักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

0 3496 6440 - 4   
 ตอ 42 

0 3496 6405   orawan-x@hotmail.com 

9. สถาบันการศึกษา 
 

9.1 คณะสิ่งแวดลอมและ          
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. เพชญ  เตชรัตน 
อาจารย 

- 
 

0 2441 5000 ตอ 1235 
 

0 2441 9510 pet.tec@mahidol.ac.th 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.9-๖ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดราชบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี นางสาวเย็นจิต  จวิานานนท 
เจาหนาทีธุ่รการกลุมงาน     

กิจการมวลชน 

- 08 6757 1688 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดราชบุร ี

นางสาวชีวัน ปญญาสนรฏั - 091-890-0824 -  - 

2.๒ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดราชบุรี 

นางสาวทิฆัมพร ศรีเกต ุ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

ปฏิบัติการ 

- 08 5060 5094 
 

0 3233 8574-5 
 

dpmratchaburi429 
@hotmail.com 

นางสาววรารัตน  นุมถกึ 
นักจัดการทัว่ไปชํานาญการ 

- 0 3233 2571-3 
 

0 3233 8574-5 
 

dpmratchaburi429 
@hotmailcom 

3. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี 

นางสาวรุงทิพย พิษณุ  
 นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 086-175-1484 0 3232 1981 ratchaburi@m-society.go.th 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

4.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดราชบุร ี
 

นางสาวกาญจนา คณะศร 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- 08 6712 0655 0 3232 3103 
 

- 

นางสาวสุกัญญา  มนัสบุญเพิ่มพูล 
เจาหนาทีว่ิเคราะห 
นโยบายและแผน 

- 0 3232 3103 
 

0 3232 3103 
 

- 

4.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  นายสวุัฒน ออนคง  
รักษาการหัวหนากลุมยุทธศาสตร

และสารสนเทศ 

- 089-902-1602 - - 

4.3 โครงการชลประทานราชบุรี นายไพบูรณ  
หัวหนางานบริหารทั่วไป 

- 081-944-3090 - - 

4.4 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต ๑๐ (ราชบุรี) 

นางสาวรัชนี  นาคบุตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

- 08 9810 7636 0 3233 7951 - 

5. กระทรวงพลังงาน 5.1 สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดราชบุรี 

นายอาทิตย  จวิะสมหวัง 
นักวิชาการพลังงานชํานาญการ 

- 0 3233 4864-7 0 3233 4866 fluketanthai@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.9-๗ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 5.2 ศูนยบริการวิชาการที่ ๒ 
(จังหวัดราชบุรี) 

นางชวลิต ทองชมภูนุช 
นักวิชาการพลังงาน 

- - - - 

6. กระทรวงวัฒนธรรม 6.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

นางประนอม คลังทอง 
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี

- 0 3232 2786 0 3232 2862 - 

จาโทมนตรี โฉมศรี 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 0 3232 2786 0 3232 2862 - 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 7.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี 

นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค 
ศึกษานิเทศน  

- 086-811-6339 - un_thailand@hotmail.com 

7.2 ศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) นางกัญญพิชญา  โพธิตา 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 08 3311 4499 0 3231 0617  
ตอ 114 

phctita.Kampichaya99@gmail. 
com 

นางรัตนติยา  เพงพินิจ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 0 3231 0617 ตอ 114 
 

0 3231 0617  
ตอ 113 

- 

7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

นางกําเนิด  จันทราศร ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 032-326013 - - 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรเขต ๗ ราชบุรี 

นายชาญชยั  ศรีสกุลด ี
วิศวกรเหมืองแรชํานาญการ 

- 0 3232 1792 0 3232 1793 - 

8.2 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ราชบุรี 

นายสุพัฒน  สวัสดิ-์ชูโต 
ผูอํานวยการสํานกังานนิคม

อุตสาหกรรมสินสาคร 
(ผอ.รวมนิคมอุตฯ ราชบุรี) 

- 08 6886 1544 
 

0 3237 5718 rie@industrial-land.com 

นางสาวกัลยา  เฮงจันทร 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม           

(บมจ. มหาชยัพัฒนาที่ดิน) 

- 08 6886 1544 
 

0 3237 5718 rie@industrial-land.com 

นายนภัสรพ ี ริมธีระกุล 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม           

(บมจ. มหาชยัพัฒนาที่ดิน) 

- 0 3237 5718-9 0 3237 5718 - 

สาธิต หัตถกรรม 
นายชาง  

- - - - 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุร ี

นางสาวทิฆัมพร  รัตนรัตน
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

สวนยุทธศาสตร 08 1554 9968 032 322604 g_rattanarat@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.9-๘ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

  นางสาวกนกรัตน  เกตุชาต ิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 08 1208 1692 - beer_envi@hotmail.com 

9.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๘ 
(ราชบุรี) 

นายปยะ พรหมสถิต 
ผอ.สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๘  

- 08 1844 3045 0 3231 5044 pcd1261@gmail.com 

นางสาวปานทพิย  วิทยาพันธุ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 0 3232 7602 0 3231 5044 - 

นางสาวปยนันท อุดมแตง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 09 0706 4442 - iampiyanan024@gmail.com 

9.3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ 
(บานโปง) 

นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 08 9381 4433 0 3222 1932 - 

นางสาวจิรสุดา เทยีมจรัส 
เจาหนาทีว่ิเคราะห 
นโยบายและแผน 

- 08 6347 5682 0 3222 1932 - 

9.4 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 
๑๐ (ราชบุรี) 

นายสุชาติ  กัลยาวงศา 
ผูอํานวยการสํานกัวจิัยและ

พัฒนาการปาไม 

- 08 1880 3495 - - 

9.5 สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค ๗ 
(ราชบุรี) 

นางสาวฐิติพร โชติด ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- - - - 

นางฉลวย  ธาราแสง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 08 6796 8579 0 3237 0408 
 

Mae_klong@hotmail.com 

9.6 สํานักทรัพยากรน้าํบาดาล เขต 
๘ (ราชบุรี) 

นายเกียรติพงศ อินมา 
วิศวกรปฏิบัติการ 

- - - - 

10. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ราชบุรี 

นางสาวชลียา  ทึงขาํ 
หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 

- 0 3232 7481 0 3232 7481 - 

นางสาวอรวรรณ  วงศสกุล 
นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 

- 0 3232 7481 
 

0 3232 7481 
 

- 

10.2 สํานักงานเทศบาลเมือง
ราชบุรี 

นางสาวทัชนา สุวรรณชัย 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

- 0 3233 7076 0 3233 7672 - 



 
 

ผ. 12.9-๙ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

10.3 สํานักงานเทศบาลเมืองบาน
โปง 

นายทศพร  จิตรประเสริฐ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 

- 08 5296 1414 0 3222 1975 
 

Tossudloo@hotmail.com 

11. ภาคเอกชน 11.1 โรงงานน้ําตาลบานโปง นายอานันท  ปญจวรกุล 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 08 7755 9818 
 

0 3237 1446 
 

panjaworakul.a@gmail.com 

นางสาวจารยี  ซอนุช 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม CSR 

- 08 5519 2260 
 

0 3237 1446 
 

sornuch.c@hotmail.com 

11.2 โรงงานน้ําตาลราชบุรี นายเชษฐพร  ปุญญชยันต 
ผูจัดการ CSR 

- 0 3220 1456-7 0 3221 1937 chethaporn_p@rajburisugar.  
com 

นางสาวนพวรรณ  ประเสริฐ 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 0 3220 1456-7 0 3221 1937 noppawan_p@rajburisugar.com 

นายเชาวลิต  พรหมอินทร 
เจาหนาที่ จป. วิชาชีพ 

- 0 3220 1456-7 0 3221 1937 Chawalit_p@rajburisugar.com 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.9-10 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี พันโทเอกรินทร การะเกต ุ
หน.กลุมขาว 

- 08 1384 1081 035-534-442 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นายชัชวาลย สิงหสถิตย - 08 1572 0235 035-535-375 csing-ch@hotmail.com 
2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายอนันต  ถ้ําทอง 
ผอ.กลุมงานสงเสริมและพัฒนา

ทองถิ่น 

- 0 3553 6044 0 3553 6044 ตอ 
13 

- 

นายมนตรี  ตองเรียน 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปฏิบัติการ 

- 08 7514 9508 0 3553 6044 ตอ 
13 

- 

2.3 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 

วาที่ ร.ต. พุฒิพงศ  กิตติคุณพงศ 
นายชางโยธาชํานาญงาน 

- 08 6403 8227 0 3553 5385 PUTTIPONG20111@hotmail. 
com 

2.4 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสุพิชฌาย  ธนารุณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 

- 08 1986 0823 
 

0 3553 6068-9 mickymod@gmail.com 

นางวาสนา  ทีปะลา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 

- 0 3553 6068-9 
 

0 3553 6068-9 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สํานักงานประมงจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายมงคล  ขาวเงิน 
หัวหนากลุมบริหารจัดการ 

ดานการประมง 

- 09 0916 5149 - 
 

mangmho@hotmail.com 

3.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางเพญ็จันทร  กจิพิทยาฤทธิ ์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 08 6886 9784 0 3555 5632 
 

- 

นางสาวกฤตยา  ลัฏฐิกุลสัมพันธ 
เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 

- 0 3555 5258 
 

- - 

4. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

4.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

นายประพันธ  สุดโต 
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุร ี

- 06 1526 0674 - 0 3552 1191 
 

นางภาณมาสก  ศิวพันธพงศ 
นักวิชาการศึกษา 

 09 9802 3050 0 3552 1191 - 



 
 

ผ. 12.9-11 

 
 

 
  

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายพรศักดิ์ ภูอิ่ม - 08 1752 0964 - - 

นายธีรพล ศรีโมรา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 0 3553 6054 - - 

วันวิสา โคกครุฑ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- - - - 

นายวรณัฐ ศรีวิเส 
นักจัดการงานทัว่ไป 

- 08 9546 7937 - - 

นายชุมพล มณีเนตร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 08 1193 2287 - - 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

6.1 สํานักงานเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

นายประภัสสร  ผลวงษ 
หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

- 0 3551 1021 ตอ 126 0 3551 1340 - 

6.2 สํานักงานเทศบาลตําบลอูทอง นายสุภกิจ  รติวีรภัทรกุล 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

-  09 5650 9090 - 
 

- 

นายเฉลิม  อุดมศิลป 
จพง.ธุรการชํานาญงาน 

- 08 4331 9222 - - 

6.3 สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่
นอง 

นายสมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร 
ผอ.กองสาธารณสุข 

- 08 5154 0448 - - 

7. ภาคเอกชน 7.1 โรงงานน้ําตาลมิตรผล นางสาวเสาวลกัษณ  จารยโพธิ ์
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 08 2744 7410 
 

0 3541 8110 
 

Saowalukc@mitaphol.com 

7.2 โรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล  
(อูทอง) 

นางสาวกิตติ์รว ี สมุทรศร 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

- 0 3555 1488 0 3555 1033 kitrawee@wangkanai.co.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.10 
 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 
 
 - ประจวบคีรีขันธ 
 - เพชรบุร ี
 - สมุทรสงคราม 
 - สมุทรสาคร 

 
  



 
 

ผ. 12.10-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

พ.ท. จตุรงค พุมฉายา 
ผช.สัสดจีังหวัดประจวบคีรีขันธ                                          

- 09 7147 4616 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดประจวบคีรีขันธ                                          

นายปรีชา - - - - 
นายณฐัพงษ เพชรรัตน 

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ปฏิบัตกิาร 

- 08 7290 2836 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ     

นางสาวพัฒนสินี จันทรศิร ิ
นิติกรปฏิบัติการ 

- 0 3255 0954 
 

- - 

นายวิทวัส สานเพิ่ม 
นายชางสํารวจปฏบิัติงาน 

- - - - 

3.2 สํานักงานชลประทานที่ ๑๔ 
ประจวบคีรีขันธ 

นายวิศิษฐ เกชะมาลา - - - - 

4. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

4.๑ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานประจวบคีรีขันธ 

นางสาวสุวรรณา ศรุติลาวัณย 
ผูชวยผูอํานวยการ 

- 08 2486 2009 
 

- tatprachuap55@gmail.com 

นางสาวนภาพร ลัคโนทยั 
พนักงานการตลาด 4 

- - - - 

5. กระทรวงพลังงาน 5.1 สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นายสุรชัย สินประกอบ 
พลังงานจังหวัดฯ 

- 0 3261 1384 - - 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1) 

นางพิรีภรณ กุลชนะพิฑูรย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 09 8327 5349 - rose.pirce@gmail.com 

นางสาวผองศรี นิ่มนอม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 08 9919 6814 - pongsri.n@gmail.com 

7. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

7.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นางโกญจนาท สุทธิสาํแดง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 06 3664 6426 - tongkonr@gmail.com 



 
 

ผ. 12.10-2 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 8.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นายสุขสันต เอีย่มโสภณ 
วิศวกรชํานาญการ 

- 08 1431 5957 - - 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

นายเภาพงศ หอยทอง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 08 0053 6262 - kong_mwitt@yahoo.com 

สุกนตธี สีมาพานิช 
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 

- 08 6411 0772  - garphkang@hotmail.com 

9.2 สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชาย
เลนที ่8 (ประจวบคีรีขันธ) 

นายสมบูรณ โสอินทร 
ผูชวยพนกังานพิทักษปา 

- 06 1070 3117 - dmcr.st8@gmail.com 

10. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10.1 นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา 
(สํานักการชาง) 

นายไพริน ปานทอง 
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 

- 0 3247 1068 - - 

10.2 เทศบาลเมืองหัวหิน นายสมบูรณ ภูพันธ 
ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคาร 

- 08 1972 1611 - - 

 
 

  



 
 

ผ. 12.10-3 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดเพชรบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 

นางสาวกาญจนา ทองใบ 
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 0 3240 0985 - osm_pnet@hotmail.com 

นางสาวณิชาภา หมื่นภักด ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ 

- 08 3609 0099 - osm_pnet@hotmail.com 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดเพชรบุรี                                           

นายธนรัตน เศวตสวุรรณ 
ผอ.กลุมงานสงเสริมและพัฒนา

ทองถิ่น 

- 08 9557 9614 - - 

นางสาวลดารัตน ชวยชวูงศ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 

- 08 0023 9089 - - 

1.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

บวรลักษณ วิบูลยวัชรา 
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ          

- 0 3242 7189,90 - - 

1.4 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดเพชรบุร ี

นายสุเมธ วงศสวัสดิ์ 
เจาพนักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

- 095-150-5259 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศิรประภา โพธิ์กาศ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร    

ชํานาญการ 

- 08 6628 2298 
 

- phetchaburi@doae.go.th 

นางสกลภัทร หมื่นศรี  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ 

- - - - 

2.2 โครงการชลประทานเพชรบุร ี นายประสิทธิ์ อยูด ี
นายชางชลประทานอาวุโส 

- 0 3246 1308 - - 

2.3 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เพชรบุร ี

นางจิดาภา  - 089-749-2452   

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.๑ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเพชรบุร ี

นายอัครวิชย เทพาสิต 
ผูอํานวยการสํานกังาน 

- 08 9609 1255 - tatphet@tat.or.th 



 
 

ผ. 12.10-4 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดเพชรบุรี 

นายวิชยั เรืองวิชา 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 08 1810 8950 - - 

5. กระทรวงพลังงาน 5.1 สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

นายกิตติศักดิ์ นกงาม 
วิศวกรชํานาญการ 

- 0 3240 0242 - - 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบุรี 

นายชูศักดิ์ ประเสริฐ 
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  

- 09 3956 5154 - planpet1@petburi.go.th 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวฉันทนา บวัลอม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 08 9152 9834 - - 

7.2 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่3 
สาขาเพชรบุร ี

นายราชันย บุญอยู 
เจาหนักงานปาไมอาวโุส 

- 08 1995 4344 - - 

นายวิฑูร กลิ่นเกลา 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 08 1941 8701 - - 

7.3 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ที ่10 สาขาเพชรบุร ี

นายอนันต ไมแกว 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 0 3240 2519 - - 

7.4 สถานีพัฒนาทรัพยากร 
ปาชายเลนที ่6 (เพชรบุรี) 

นายแมนชวูงศ นาครักษา 
 

- 0 3278 3237 - - 

7.5 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

นางสาวจมรกาน แปนมณ ี - 092-406-3368 - - 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 8.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุร ี

นายพสุ สุดชวีา 
หัวหนาฝายโรงงาน 

- 081-376-7256 - - 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

9.1 สํานักงานเทศบาลเมือง
เพชรบุร ี

นางดวงตา สุวรรณวัฒน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 081-858-9616 - - 

นางโสภาพันธ บญุเลิศ 
หัวหนางานสขุาภบิาลฯ 

 032-425820 - - 

9.2 เทศบาลตําบลทายาง นายสุการ  - 081-489-9667 - - 
10. ภาคเอกชน 10.1 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

แหงประเทศไทย 
นายวสันต กิตติกุล               

ประธานสภาอุตสาหกรรม 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

- 0 3242 5820 - - 

 



 
 

ผ. 12.10-5 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายชวดล ใจซื่อสมบูรณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 08 9611 1062 
 

- - 

วิรัช คะมะ - - - - 
1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

นายทรงเกียรติ เชาวนโอภาส 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการพิเศษ 

- 06 2979 1539 - - 

1.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางภาวด ีภูมรินทร 
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ 

- 08 1345 4880 - - 

นางพรรณรัตน สุระนาถ 
นักผังเมืองปฏิบัติการ 

- 0 3471 1903 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายธนกฤช ดิษทพิย 
นกัวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- - - - 

นายโชคชัย รัชตไพบูลย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - - 

3. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาวรุงรัชนี ศศิธร 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 08 9905 5012 - - 

นางสาวกรวกิา มีสกุล 
นักพัฒนาสังคม 

- 09 8253 1377 - - 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายหทยั พันธพงษวงศ 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

(ดานสงเสริมพัฒนา) 

- 08 6762 6469 - - 

5. กระทรวงวัฒนธรรม 5.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาวปานธิรา เอีย่มวบิูลย 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

- 06 3456 4297 -  be_sodami@hotmail.com 

ชัชนัย สายสาหราย 
ธุรการ 

- - - - 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายเธยีร เจิมประยงค 
วิศวกรชํานาญการ 

- - - - 



 
 

ผ. 12.10-6 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาวกวิตา ธนานันทยศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฎิบัติการ 

- 0 3471 3135 ตอ 102 - - 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 สํานกังานเทศบาลเมือง 
บางนกแขวก 

นายจิระพัฒน มีผล 
ปลัดเทศบาลฯ 

- 0 3470 3223 
 

- - 

พ.จ.อ.ประภาส สิทธิโยธ ี
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

- 0 3470 3223 
 

- - 

 
 

  



 
 

ผ. 12.10-7 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพงษ ศิริพันธ 
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ 

- 08 9203 1365 - sirategy.skn@gmail.com 

1.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 

นางสาวชนัดดา อยูสุกรรณ 
นักผังเมืองปฏิบัติการ           

- - - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร 

นายเศรณี อนิลบล 
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 

- 0 3447 6995 - yutsmk.doae@gmail.com 

นางสาวลักษกิา โกมลวิทย 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 08 7075 8246 - yutsmk.doae@gmail.com 

2.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร 

นายบุรินทร เรืองรัตน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 08 3703 7182 - - 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  
(สพป.สมุทรสาคร) 

นางสุรางค มั่นคง 
นักวิชาการศึกษา 

- 08 6030 0499, 034-
826255 ตอ  
304 – 307 

034 – 826253 surang_m@hotmail.com 
 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร 

นายคณิต กายสอน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 08 1736 5955 - moi_samutsakhon 
@industry.go.th 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสมทุรสาคร 

นายชัยพัฒน ดอนไมชัย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฎิบัติการ 

- 08 9122 1881 - - 

ชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์ - - - - 
5.2 ศูนยการเรียนรูและพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 
(สมุทรสาคร) 

นางสาวธัญญรัตน ตาธวุัน 
ผูชวยนักวิจยั 

- 08 9147 2608 - - 

วรรณวิสา หมูเฮง - - - - 
5.3 ศูนยวิจยัและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนบน 
 

นายณรงคฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 08 6327 1527 - gimmarine@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.10-8 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

6.1 เทศบาลนครออมนอย สุธิดา สงกา 
นักวิเคราะหนโยบายและ. 

แผนปฏิบัติการ 

วิชาการและ
แผนงาน 

02-4204011-18 
ตอ 411 

02-4207418 sutida_jeab88 
@hotmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.11 
 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
 

 - ตราด 
 - จันทบุรี 
 - ระยอง 
 - ชลบุร ี
  



 
 

ผ. 12.11-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดจันทบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี น.อ. ธีรวัฒน แสนใจรักษ - 08 9035 3154  - - 
2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถินจังหวัดจันทบุรี 
นายบุญธรรม  เทพพิชยั 

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนา
ทองถิ่น 

- 039-330124 - - 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดจันทบุรี 

นางบังอร  พรหมจันทร 
พนักงานวิเคราะหผังเมือง 

- 039-325366 
 

- - 

วาที่รอยตรี ธีระพล  วันดีวงค 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

- 039-325366 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุร ี นายจงรักษ  กาํบุญมา 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

- 039-433713 - - 

3.2 ศูนยวิจยัและพัฒนาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝงจันทบุรี 

นายชวินโรจน  เลิศแสนพร 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

- 039-320959  
,083-544-4879 

- - 

นายอภิชาต  โชติหิรัญพานิชย 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

- 090-9691521 - - 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี 

นายไพโรจน  ไพบุลยโรจนรุง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 039-313404 
 

039-313404 
 

pairot_deqp@hotmail.com 

ทิฆัมพร - 039-313-404 - - 
5. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

5.1 เทศบาลเมืองจันทบุรี นางสาวมยุรี รุงเรือง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 08 5280 1414 - - 

สิริพร พันธุมณ ี - - - - 

 



 
 

ผ. 12.11-๒ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดชลบุรี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก 

นายศิรสิทธิ์ ภูศรีทอง 
 

- - 
 

- - 

1.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดชลบุร ี

นายพงศธสิษฐ  ปจนันท 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081-865-9390 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 
 

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดชลบุรี 

นายอโณทยั  จูงใจ 
เกษตรและสหกรณจังหวัดชลบุร ี

- 038-284204-5 - - 

2.2 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี นายบันลือ  ลดหวั่น 
เจาพนักงานการเกาตรอาวุโส 

- 038-389106 - - 

นายวารุณี  กันทะ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

- 038-389106 - - 

2.3 สํานักงานชลประทานที่ 9 
 

นายนิพนธ  กิจโกศล 
ผูอํานวยการสวนวิสวกรรม 

- 038-342327, 081-
435-6543 

- - 

3. กระทรวงสาธารณสุข 3.1 ศูนยอนามัยที่ ๖ ชลบุร ี นายสุธีร  สุนิตยสกุล 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 09 2994 6147 
 

- SUTEENIT@hotmail.com 

4. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

4.1 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 นางดารุณ ี พุทไธวัฒน 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 038-054287 - dongthong.da@hotmail.com 

4.2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุร ี

นางฐิติมา  พานิชโยทยั 
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

- 038-792010 089-
601-1535 

- - 

4.3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยม เขต 1 

นายสมชาย มีบาํรุง 
นักวิชาการนโยบายและแผน 

- - - - 

5. กระทรวงคมนาคม 
 
 

5.1 สํานักงานทางหลวงที่ ๑๔ 
ชลบุร ี

นายวราวธุ  เล็กวิเชียร 
รองผูอํานวยการสํานกังาน 

ทางหลวงที่ ๑๔ ชลบุร ี

- 038-310399 - - 

5.2 สํานักงานเจาทาภูมภิาคที่ ๖ นายภิมขุ  ประยุรพรหม 
ผูอํานวยการ 

- - - - 

5.3 ทาเรือแหลมฉบัง นางพัชราพรรณ  ทรสุนทร 
พนักงานบริหารงานชาง ๘ 

- 038-409216 
 

- fern8901@gmail.com 



 
 

ผ. 12.11-๓ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

นางสาวพิมลมาศ  โมกขาว 
นักวิทยาศาสตร ๖ 

- 038-409245 - Rayna_kalo@hotmail.com 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี 

นายเฉลิมพร  มั่นคง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

ชํานาญการ 

- 038-467034 ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔ pukkapom@hotmail.com 

นายเอกลกัษณ แกวสุข 
นักจัดการงานทัว่ไป 

- - - - 

6.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑๓ (ชลบุรี) 

นางปรานี  โอรักษ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 038-282381 - envi13@hotmail.com 

นางสาวชวาลัย รุงเรือง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการ 

- - - - 

นายศิริวุฒิ มีดอก - - - - 
วันเพ็ญ สวนแผน

สิ่งแวดลอม 
038-282-381 กด6 - - 

6.3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่๒ นายวโิรจน  ทองอินทร 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

- 038-311234 , 081-
8669140 

- - 

6.4 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ที่ ๙ 

นางสาวพิมพรรณ  สังหาร 
เจาพนักงานการเงินและบัญช ี

- 038-614167  084-
489-9876 

- mooying_21@hotmail.com 

6.5 สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ที่ ๒ (ชลบุรี) 

นายพรเทพ ทองด ี
เจาพนักงานประมงชาํนาญการ 

- 08 5182 6829 - - 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

7.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุร ี

นายพุฒิพงศ  พสิษฐเกษม 
หัวหนาฝายจัดการขยะ 

และสิ่งแวดลอม 

- 081-305-3999 - - 

นายณัฐพงศ  ศรีเหรัญ 
วิศวกรไฟฟาปฏิบัตกิาร 

- 081-863-3636 - - 

7.2 สํานักงานเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

นายนเรศ  ผิวออน 
หัวหนาฝายรักษาความสะอาด 

และกําจัดมูลฝอย 

- 038-400808 ตอ 330 - - 



 
 

ผ. 12.11-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 

นางสาวพินญาพร  กลิ่นเมือง 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- 083-8360938 
 

- - 

7.3 เมืองพัทยา นายสุธีร  ทับหนองฮ ี
ผูอํานวยการสํานกัสิ่งแวดลอม 

- 035-6595396 - hs3isp@gmail.com 

พ.จ.อ. ชนาพนธ  กระตุดนาค 
รักษาราชการแทนฝายพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- 081-723-6792 - K.num2512@gmail.com 

พ.จ.อ. ธนาพนธ กระตุดนาค 
รก.หัวหนาฝายพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ฝายพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 

ชาติ 

ฝายพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๐๓๘-๒๕๓๒๒๓ - 

7.4 สํานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นางสุฐิฌาภัค  สวางแจง 
หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

- 038-322291 - - 

7.5 สํานักงานเทศบาลเมืองพนัส
นิคม 

นางสาวนิตยา  วงษมีศร ี
หัวหนาฝายบรหิารฯ 

- 092-454-5557 - - 

นางสาววราภรณ  โมทะจิตร 
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 

- 038-787947 ,081-
015-0154 

- mothachit1975 
@outlook.co.th 

7.6 สํานักงานเทศบาลตําบล          
นาจอมเทียน 

นางอัจฉรา  ทับขัน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 038-238613-8 
 

- - 

นายชโนทยั  บัวคํา 
พพนักงานขับรถต 

- 038-238613-8 - - 

7.7 สํานักงานเทศบาลตําบลบาง
เสร 

นางสาวนงเยาว  พิทักษศุริยะราช 
หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

- 086-301-4195 - - 

 
 

 
  



 
 

ผ. 12.11-5 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดตราด 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดตราด นายจิรภัทร  พัดวิลัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ 

- 080-255-5176 - - 

1.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตราด 

นายวรา  มีลักษณะ 
สถาปนิกปฏิบัติการ 

- 039-512580 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 

2.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดตราด 

นางสาวอัฉรา ปากสมุทร - - - - 

2.2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดตราด 

นายรัชกฤต ตันวิไลย 
หัวหนาสถานีฯ 

- 08 3585 8729 - ratkrit@hotmail.com 

2.3 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดตราด 
 

นายสมภพ อินทรพกัตร 
เกษตรและสหกรณจังหวัด 

- 08 1803 1171 - - 

นายวรุฒ โยธา - 09 1402 8201 - - 
3 กระทรวงวัฒนธรรม 3.1 สํานักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดตราด 
นางวงเดือน สีหะ 

นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
- - 

 
- - 

นางวราภรณ  นองเนือง 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- - 
 

- - 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดตราด 

นายสันติ  นารถอุดม 
วิศวกรปฏิบัติการ 

- - 
 

- - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดตราด 

นางวรณา สุภาพุฒ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ   

- 0 3952 0229 - wanna4587@gmail.com 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด 

กัญญารัตน กลางบุรัมย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

 039 511157 039 520057 envitrat@gmail.com 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

7.1 องคการบริหารสวน 
จังหวัดตราด 

นางสาวธาริณี วงศนคร 
ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 08 9504 9845 - - 

 



 
 

ผ. 12.11-๖ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดระยอง  
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง รอยโทรุงรุจ สโรบล 
เจาหนาที่ปฏิบัติดานความมั่นคง 

- 085-483-3904 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดระยอง 

พัฒนพงศ ประจิตร 
 

- 0 3869 4191 - 17 -  - 

2.๒ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง 

นายปรพล เจริญพงษ 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

- - - -  

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดระยอง 

นายจตุพล ทองสากล - - - - 
นายนราพงส มกุดาประวัต ิ

เจาพนักงานปองกันฯ 
- 08 5150 3261 - - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.๑ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยอง 

นางสาวสุจีรา พงษพิทักษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 08 0654 7882 - - 

3.2 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานระยอง 
(ระยอง จันทบุรี) 

นางสาวพิมพิงฟา   
โชคระพิณภัสสอารยา 

ผูชวยผูอํานวยการ 

- 038-655420-1 - tatroyong@tut.or.th 

นางสาวจิตติมา  ตรีวยิะ 
ลูกจางโครงการฯ 

- 038-655420-1 
 

- tatrayong@tut.or.th 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระยอง 

นางสาวสุนีรัตน สิงหะเสมานนท 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- - - -  

นางมาลวิกา สงาประโคน 
นักพัฒนาสังคม 

- - - -  

5. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 

5.1 สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัด
ระยอง 

นลทวรรณ  มากหลาย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมการเกษตร

ชํานาญการเศษ 

- 038-611578 ตอ 13 - mayong41@hotmail.com 

นายชนินทร  สขุสําราญ 
นักวิชาการเกษรชํานาญการ 

- - - - 

5.2 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง นางนารินทร  อุบลนุช 
นักวิชาการเกษตรปฏบัติการ 

- 038-636364 
 

- - 



 
 

ผ. 12.11-๗ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 นางสาวบังอร  สาํเริง 
นักวิชาการเกษตร 

- - - - 

5.3 สํานักงานประมงจังหวัดระยอง นางจารุภา  ศิร ิ
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริม 

อาชีพการประมง 

- 038-694094  
,089-676-3981 

 

- - 

นายประภาส  บินราหมาน 
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

- 038-694094 - - 

5.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดระยอง 

นายจงกล  บุญงาม 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

- 038-027905 - - 

5.5 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
อาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 

นายกาํพล  ลอยชื่น 
ผูอํานวยการศูนย 

- 038-651764 
 

- - 

นายบัณฑิต  ยังพลขันธ 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

- 091-8363445 - - 

5.6 โครงการชลประทานระยอง นายอรุษ  เทียนสวาง 
นายชางชลประทานอาวุโส 

- 039-611155 
 

- - 

5.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง นายจกัวัน เอีย่มประเสริฐ 
นักวิชาการสงเสริม 

การเกษตรปฏิบัตกิาร 

- 08 7734 9397 - - 

6. กระทรวงพลังงาน 6.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
ระยอง 

นายเทียนชยั หารอาษา 
นายชางเทคนิค 

- 09 5773 4568 - - 

นางสาววจิิตรา  หมอยาด ี
นักวางแผนพลังงานชุมชน 

- 062-880-8929 - jew180@hotmail.com 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 7.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง 

นายวรวุฒิ ดานสมพงศ 
ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ 

- - - - 

นางสันทนา สิประเสริฐ 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- - - - 

8. กระทรวงสาธารณสุข 
 

8.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง 

นางสุภาวด ี โกมลกาญจนกุล 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 038-967415-7  
ตอ 231 

- tid2547@gmail.com 

9. กระทรวงอุตสาหกรรม 9.1 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิรนซีบอรด (ระยอง) 

นายธนยุทธ  ปรารมภ 
นักวิทยาศาสตร ๕ 

- 038-954543 - - 



 
 

ผ. 12.11-๘ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

9.2 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

นางสาวอรรวินท นุมนิ่ม 
นักวิทยาศาสตร 

- 08 3822 0035 - - 

10. กระทรวงคมนาคม 10.1 แขวงการทางระยอง นายรุงโรจน  สถิตย 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงระยอง 

- 038-611590 - - 

นายบดิทร รุงรัตน 
รองผูอํานวยการฝายวิสวกรรม 

- 038-611590 - - 

11. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

11.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

นางอรุรี  เอื้อภวิช 
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

- 095-99-6314 
 

- - 

นางสาวปนัดดา เหมืองหมอ - - - - 
นางสาวสุภาภรณ สืบเสนาะ - - - - 

นายอภิพงศ สิทธาพงศ - - - - 

นางสาวภัทรวรรณ นิ่มประสาสทรัพย - - - - 
นายจาฏวัจน แกวแดงเดน - - - - 

12. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง ศิริวรรณ ชํานาญการ 
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ 

- 08 8215 1143 - - 

13. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 สํานักงานเทศบาลนคร
ระยอง 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี 
รองปลัดเทศบาล 

- 038-620111 - - 

นางสาวัชชารีย  สาํราญ 
ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 

- 038-620111 - - 

นางปาริชาติ ตันสุธกิุล 
หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

0-386-201-11 - nu2211@hotmail.com 

13.2 สํานักงานเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

นางสาวกาญจนา  เดลียะโชต ิ
ผูอํานวยการสํานกัสาธารณสุข 

- 038-685560 - 7778977@gmail.com 

นางสาวปยพัชร  ณ  บางชาง 
ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 

- 087-132-9447 - ob_sn@hotmail.com 

13.3 สํานักงานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง 
 
 

นางกานดา  นามสงา 
ปลัดเทศบาล 

- 038-675222 
 

- - 

นางชุติกาญจน  มั้งค่ัง 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

- 038-675222 - - 



 
 

ผ. 12.11-๙ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 

14. สถาบันการศึกษา 14.1 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง 

ดร.พนิดา  ปรารัตน 
ผูชวยคณบดีฝายประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

- - - panida.p@sciee. 
kmutnb.ac.th 

14.2 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง 

ดร.ศุษิระ  บุตรด ี
อาจารย 

- - - susira_ES@hotmail.com 

15. ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 

15.1 สํานักงานหอการคาจังหวัด
ระยอง 

นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตร 
เลขาธิการหอการคาจังหวัดระยอง 

- 038-616414 
 

- - 

15.2 บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

นายแสงจันทร  ผานิล 
ผูจัดการสวน 

- 086-5678788 
 

- sangjan.p@irpe.co.th 

15.3 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส 
จํากัด (มหาชน) 

จตุรัส 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

15.4 แผนกกิจการสัมพันธและ 
CSR บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้าํภาคตะวันออก  
จํากัด (มหาชน) 

นางสาวเอมอร  พานรอง 
พนักงานกิจการสัมพันธ 

- 038-689360-6 
,081-870-7381 

 

- - 

15.5 กลุม บริษัท ดาว 
 ประเทศไทย 

นางสาวศิริวรรณ  เนียมทอง 
Environmental Speciallst 

- 038-925630 
 

- NSlrlwan@dow.com 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.12 
 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

 - หนองบังลําภ ู
 - เลย 
 - หนองคาย 
 - อุดรธานี 

 
  



 
 

ผ. 12.12-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดบึงกาฬ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 

นางสรวงสุดา  พลายงาม 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

- 042-492495 042-492495 - 

1.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ 

นายชัยธรณ บุญมาเจริญวงษ 
หัวหนาสาํนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภยัจังหวัดบึงกาฬ 

- 081-921-8427 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดบึงกาฬ 

นายศักดิ์ราวี ขันทอง 
นักวิเคราะหนโยบาลและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 086-854-8265 
 

- 
 

- 

2.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดบึงกาฬ 

นางศรินทิพย  กุลสวุรรณ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

- 081-393-4266 
 

- - 

3. กระทรวงสาธารณสุข 3.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดบึงกาฬ 

นายไพศาล  ไกลรัตน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 081-827-1787 042-492001 
 

paisan.k13@gmail.com 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ 

นางสาววรัชญา บุญสษคร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 086-041-2069 - - 

นายเกรียงไกร นวนมะณ ี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 042-492-497 - tajung_ka@hotmail.com 

นายภาภรณ บุญโสม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- - 
 

- - 

 
 

 

  



 
 

ผ. 12.12-2 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดเลย 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดเลย นายนราวุฒิ  จันทรทอง 
หัวหนาสาํนักงานจังหวัดเลย 

- 089-203-6331 - - 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดเลย 

อังคณา  ฤทธิว์ิเศษ 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- 081-872-3629 - - 

1.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเลย 

นายอภิศักดิ์ นอยบวัทอง 
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 

- 042-814592 
 

042-814592 
 

- 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเลย 

นายสนธยา  ยาสงคราม 
นักวิเคราะหนโยบาลและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 042-814871 
 

042-814871 
 

- 

2.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเลย 

นายประสิทธิ์  พะยอมหอม 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 042-813545 
 

042-813545 
 

loi@alro.go.th 

2.3 สํานักงานประมงจังหวัดเลย นายกิตตวิัฒน  อินทรวิชัย 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 042-811975 042-811975 - 

2.4 โครงการชลประทานเลย   นายอุดมพร  ผาสกุ 
นายชางชลประทานอาวุโส 

- 042-811111 042-812720 neud35@hotmail.com 

2.5 สถานีพัฒนาที่ดินเลย   นายมรุธ ภูทองขาว 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ 

- - - - 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 3.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดเลย 

นายนิราศ เทียมวงศ 
หัวหนาฝายโรงงานอุตสาหกรรม 

- 084-680-4259 - - 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 

นายยงยุทธ  ชํานาญรบ 
ผูอํานวยการสํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 

- 081-752-0821 042-811-394 
 

- 

นางสาวอัคริมา  หวานฉ่าํ 
ผูอํานวยการสิ่งแวดลอม 

- 088-550-9328 042-811-394 
 

wancham.ma@hotmail.com 

5. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

5.1 สํานกังานเทศบาลเมืองเลย นายชวลิต จบด ี
รองปลัดเทศบาลเมืองเลย 

- - 
 

- - 

 



 
 

ผ. 12.12-3 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดหนองคาย 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย รอยตํารวจโท อานุภาพ   
พิเคราะหงาม 

เจาหนาที่ปฏิบัติการขาว 

- 042-413145 
 

042-413145 
 

- 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดหนองคาย 

นายชยธร มณีอนันตกุล 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการพิเศษ 

- 089-712-4256 - - 

3. กระทรวงสาธารณสุข 3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย 

นายพลศักดิ์ กาญจนพฤฒิพงศ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 091-867-7582 - - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

4.1 โครงการชลประทานหนองคาย เฉลิมชัย มวงไหมแพร 
ผูอํานวยการโครงการ 

ชลประทานหนองคาย 

- 081-873-9596 - 
 

- 

4.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองคาย 

นายทรงเดช เชดชื่น 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 089-710-6047 
 

- 
 

- 

4.3 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย นายธีรวุฒิ  ตุนคํา 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

- 042-012535 042-012794 - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

นางจีรพรรณ จเรรัตน  - 042-411332 ตอ 112, 
081-768-1611 

042-411294 - 
 

6. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

6.1 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย 

นางรุงระวี  ดอนพันชาง 
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

- 042-411771 042-411771 ตอ 
112 

nongknai@wots.go.th 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 

นางสาวกานตสินี  ดวงดี 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 042-423970 
 

- - 

นายปราโมทย  ชิตทรงสวัสดิ ์
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 042-423970 
 

- 
 

- 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 

8.1 เทศบาลเมืองทาบอ นายประพาส  นครภักด ี
นายกเทศมนตรี 

- 089-710-2283 
 

- - 

นางสาวมะลิกรรณ  หิรัญธนกิโรจน 
หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

- 098-584-3216 042-432221 
 

malikan55@yahoo.com 



 
 

ผ. 12.12-4 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8.2 เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม นางสาวน้ําเพชร  ฉัตรปุญญานนท 
ผอ.กองสาธารรสุขและสิ่งแวดลอม 

- 042-451055 042-451055 - 

 

 



 
 

ผ. 12.12-5 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดหนองบัวลําภู 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลําภ ู พ.อ. ปริชญ สุคันธศร ี
รอง กอ.รมน. จังหวัดหนองบัวลําภ ู

- 083-195-8855 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

นายวีระชยั  แกวหาวงศ 
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด

หนองบัวลําภ ู

- 042-316697 042-316696 nongbualumphu@dpt.mail.g
o.th 

2.2 สํานักงานจังหวัดหนองบัวลาํภ ู นายพรพิทกัษ อํามาศทัศน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 086-859-4545 - - 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภ ู

นางปนัดดา ภูเจริญศิลป 
หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

- 089-969-6809 - - 

3. กระทรวงสาธารณสุข 3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลําภ ู

นายวีระชยั วิเศษทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 085-596-2828 - - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

4.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

นางรวยริน  ศิริวราวาท 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภ ู

- 087-246-9982 042-312-881 - 

4.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองบัวลําภู 

นายแบนสิงห  จิตเจริญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- 042-316-704 042-316-704 - 

4.3 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู นายพัชรพล คาดบัว 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

- 081-995-1933 - 
 

nbl01@Ldd.go.th 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู 

นางอัจฉรียา  พงศภูริจํารัส 
นักวิชาการศึกษา 

- 042-360655 
 

042-360660 
 

tudtu_9@hotmail.com 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดหนองบัวลําภู 

นางสาววิไลพร  ภาสะฐิติ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 042-316721 
 

042-316723 
 

- 

7. กระทรวงพลังงาน 7.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 

นายศิริพงศ ผังด ี
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 

- 084-525-2366 - - 



 
 

ผ. 12.12-6 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองบัวลําภู 

นายจินดาสมุทร กุลราช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- - - - 

นางสาวอนงลักษณ จันทะสิงห 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบาย 

และแผน 

- 042-316-707 - - 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

9.1 เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู นางสาวบุณยานุช  วิเศษวิสัย 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- 090-192-0831 - - 

 

 



 
 

ผ. 12.12-๗ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดอุดรธาน ี
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธาน ี พ.อ.หญิง ปภัสสร พงษประเทศ 
แทน รอง กอ.รมน. จังหวัดอุดรธาน ี

- 084 724 5824 042 223 042 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ (อุดรธานี) 

นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง 
หัวหนาสาํนักบริหารยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

- 084-438-0811 042-243368 - 

2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

นายจาํลักษ  กันเพ็ชร 
ทองถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

- 089-717-2512 045-449691 - 

2.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี 

นายชัยพันธุ  ทิพยโยธากล 
โยธาธกิารและผังเมือง 

จังหวัดอุดรธาน ี

- 042-224001 042-248599 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

3.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี 

นายจิรวัตน  มาลาเลิศ 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 098-634-3627 - 
 

- 

3.2 สํานักงานประมงจังหวัด
อุดรธานี 

นายไพบูลย  วงชัยยา 
หัวหนากลุมบริหารจัดการ 

ดานการประมง 

- 042-245634 
 

042-245634 
 

phaiboonwong1970@gmail
.com 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธาน ี นางสาวทัณฑิกา มุงคุณคําชาว 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- 042-295735 042-207684 
 

- 

4. กระทรวงศึกษาธิการ 4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

นางวิมลรัตน อุนทานนท 
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

- -  - - 
 

5. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

5.1 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี 

นางสาวนาขวัญ เรืองอนันต 
เจาหนาที่ศูนยแกไขปญหาการ

หลอกลวงและชวยเหลือนักทองเที่ยว 

- 090 959 5949 
 

042 347 130 - 

6. กระทรวงสาธารณสุข 6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 

นางเทพี รอดขันเมือง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- - - - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี 

นางกุลลดา ทองมณ ี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081 999 1133 - tkulyada@hotmail.com  



 
 

ผ. 12.12-๘ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 นางสาวสุภาพร ศรีเดช   
นักวิชาการสิงแวดลอมปฏิบัติการ 

 042-212-588   

7.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 
(อุดรธานี) 

นางสาวนัทธมน แฝงศรีคํา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - - 
 

- 

นางเรียมสงวน งิ้วงาม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ

พิเศษ 

 042-292-817   

7.3 สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 
10 (อุดรธานี) 

นายโกเมท  ชิณศิร ิ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

- 086-021-7457 042-920655 komet5555@yahoo.com.th 

7.4 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่
10 (อุดรธานี) 

นายฤทธิรงค  อรุณเดชาวัฒน 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 042-221725 042-223519 
 

a-rittirong50@hotmail.com 

นางกษมา  นาราษฎร 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 042-221725 
 

042-223519 - 

7.5 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 

ที่ 3  
นายสิทธิชยั  ศรีตระการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

- 042-290465 042-290465 - 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 สํานักงานเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

นายอรรณพ  วิงศานุวัตร 
ผอ.สวนชางสุขาภบิาล 

- 042-325176-85 ตอ 5200 - annwa2007@yahoo.co.th 

8.2 สํานักงานเทศบาลตําบล 

บานเชียง 
นายพิชิต  พลอามาตย 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
- - - - 

8.3 เทศบาลเมืองบานดุง นางสุภาพร  ทองวงษ 
หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

- 042-271196 
 

042-271196 
 

pap_su@hotmail.com 

9. ภาคเอกชน 9.1 หอการคาจังหวัดอุดรธานี สมศักดิ ์ถนัดชาง 
รองประธานหอการคา 

จังหวัดอุดรธานี 

- 081 975 2551 
 

- 
 

- 

9.2 สํานักงานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี 

พิชัย โอภาส 
รองเลขาธิการ  

- 094 290 4265 - - 

10. สถาบันการศึกษา 10.1 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

นายชาคริต  วังคะออม 
รองคณบดีฝายแผนงานและ

งบประมาณ 

- 081 88.3 3922 - - 



 
 

ผ. 12.12-๙ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.13 
 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

 - สกลนคร 
 - มุกดาหาร 
 - นครพนม 
 
  



 
 

ผ. 12.13-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนครพนม 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดนครพนม นายรังสรรค  คัมภิรานนท 
หัวหนาสาํนักงานจังหวัดนครพนม 

- 042-511287 ตอ 104 - - 

1.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยันครพนม 

นายไพโรจน โกพล 
นายชางโยธาอาวุโส 

- - - - 

1.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครพนม 

นายณรงค วรรณะ 
นายชางโยธาอาวุโส 

- 081 954 8394 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม 

นางสาวศิรประภา  สวุรรณมณี 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 042-513412 042-520866 
 

tar_1625@hotmail.com 

2.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครพนม 

นายพีระพงษ  วีระกุล 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม 

- 042-511587 
 

042-511587 
 

- 

2.3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนครพนม 

นางสาวอุมาภรณ  จรดล 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- - - - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครพนม 

นายรัชต  สาํราญชลารักษ 
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 

- 093-1977731 
 

042-511560 - 

3.2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานนครพนม 

นายสุริยัน  โสรินทร 
รองผูอํานวยการสํานกังาน 

- 042-513490 
 

- - 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม 

นายปยะ จันทรฉายโคตร 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- - - - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

นายมงคล รุณธาต ุ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต ๑ 

- - -  - 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครพนม 

นายสมชาย  เถื่อนสุวรรณ 
อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 

- 081-206-8906 042-515406 - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม 

นางอภิชญาพัชร เติมพันธุ 
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

- 081-357-7109 - apichyapat_term 
@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.13-2 
 

 
 

  

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 เทศบาลเมอืงนครพนม นางสาวอรอนงค  บวัอาจ 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- - 
 

- - 

8.2 เทศบาลตําบลธาตุพนม นายวรสิทธิ์ บวัสาย 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

- 081 873 7845 - - 

นายเสง่ียม สมอุดม 
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

- 081 320 8209 - - 

8.3 เทศบาลตําบลศรีสงคราม นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 089 280 3376 - - 

8.4 เทศบาลตําบลทาอุเทน นายนิกุล ออนอบุล 
ปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลทาอุเทน 

- 098 693 9241 - - 



 
 

ผ. 12.13-3 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดมุกดาหาร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

1.๑ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
มุกดาหาร 

นางสาวอักษร  ราชชมภ ู
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

- 042-611442 042-611442 lex.021@hotmail.com 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดมุกดาหาร 

นางทิพวัลย  พิมพมาศ   
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 042-613582 
 

042-613582 
 

paco_mdh@opsmoac.go.th 

2.2 โครงการชลประทานมุกดาหาร วรพล ฉวีรักษ 
วิศวกรชลประทานชาํนาญการ 

- - 
 

- 
 

- 

2.3 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร นางสาวปญจพร  ตั้งศิริ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

- 042-643772-3 042-643772-3 mdh01@ldd.go.th 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

นายมารุต  อุปนิสากร 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

- 042-611532 
 

042-613040 - 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร 

นายภาณุมาศ  ลาํภา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 042-614231 042-614231 - 

5. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

5.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
มุกดาหาร 

จาเอกขวัญชัย แข็งแรง 
เจาพนักงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 

- 042 613 765 
 

- - 

5.2 เทศบาลตําบลดอนตาล นายเอกอมร ศรีลาศักดิ ์
นายกเทศมนตรี 

- - 042 085 055 - 

 
 

  



 
 

ผ. 12.13-๔ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสกลนคร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร นางสาวพรพิรมย  ศิริชนม 
รองหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

ดานความมั่นคง 

- 081-860-7795 042-711065 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 

นายเอกภพ  ศรีปากด ี
เจาพนักงานสงเสริมการ 

ปกครองทองถิ่น 

- 042-716482 042-716482 - 

2.2 ศูนยปองกันและบรรเทา 

สาธารณภยั เขต ๗ 
นายเกรียงไกร  จิตธรรม 

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
- 042-728208 042-728256 - 

นายมนตรี  ตองเรียน 
นักสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นปฏิบัติการ 

- 08 7514 9508 0 3553 6044 ตอ 
13 

- 

2.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสกลนคร 

นายธรรมนูญ วรรณทอง 
พนักงานสถาปนกิ 

- 089 569 4926 042 712 194  b_studio@hotmail.com 

3. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดสกลนคร 

นายพิทกัษพล  รัตนภักด ี
นักพัฒนาสังคม 

- 087-220-6160 - - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

4.1 สํานักงานประมง 
จังหวัดสกลนคร 

วาที่ ร.ท. สมพร  กุลบุญ 
ประมงจังหวัด 

- 081 498 3699 - 
 

- 

4.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง 

น้ําจืดเขต ๓ (สกลนคร) 
นางวิระวรรณ  ระยัน 

นักวิชาการประมงชํานาญการ 
- 042-711447 042-716220 - 

4.3 โครงการชลประทานสกลนคร นายวัชรพงศ  ศรีสําราญ 
นายชางชลประทาน 

- 042-747219-20 ตอ 
140 

042-747221 - 

4.4 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร นางสาวสุภาพร  แหวะสอน 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

- 098-116-7361 - sppsorn@gmail.com 

4.5 สํานักงานเกษตรจังหวัด
สกลนคร 

นายไพบูลย คงหะมาตว 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ 

- 042 732 208 - - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 นางสาวสุกัญญา ชินศรี 
นักประชาสัมพันธ 

- - - - 
 



 
 

ผ. 12.13-๕ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

6. กระทรวงวัฒนธรรม 6.1 สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสกลนคร 

นางประทุมรัตน  ใหมคามิ 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 081-874-8173 
 

042-716214 poowanza13006@hotmail. 
com 

7. กระทรวงสาธารณสุข 7.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสกลนคร 

นายสินธวุัช ศิริคุณ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 081 262 9260 - - 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม 8.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสกลนคร 

นายอาํนวย สุวรรณรักษ 
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

- 061 423 6313 - - 

9. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

9.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร 

นายเจริญชัย  ศิริคุณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 042 713 432 042 713 432 c_sirikoon@hotmail.com 

ชัชวาลย ผาสอน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 042-713-432 - viora@hotmail.com  

นายสมชาย วันลองชัยจิต 
รก.ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร 

- 081 059 7479 - - 

นางสาวณัฐภัสสร วังสาร 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

- 097 361 5426 - - 

นายทองสา พรมดอนกอ 
ทสม.สกลนคร 

- 085 751 1659 - - 

10. กรมประชาสัมพันธ 10.1 สถานีวิทยุกระจายสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดสกลนคร 

นายกษิเดช ชมภูสิงห 
หัวหนาฝายขาว 

- 098 507 1070 - - 

11. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

นายธัญธการ แถมสมด ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 ชํานาญการ 

- 012 714 996, 081 
717 8035 

042 714 996 tantakan@hotmail.com 

นายสุขสวัสดิ ์สุภิวงศ 
นายชางอาวุโส 

- - - 
 

- 

11.2 เทศบาลตําบลเมืองทองทา
แร 

นางสาวปุณรดา  มีระหงษ 
ผูอํานวยการกองวิชาการและ

แผนงาน 

- 042-741413 042-741413 - 

11.3 เทศบาลตําบลกุดบาก นายไพฑูรย กุดตะแสง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม  

- - - 
 

- 



 
 

ผ. 12.13-๖ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 

11.4 เทศบาลตําบลดงมะไฟ 
 

 

นางมณีวรรณ เจริญดี 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

- 042 759 103 042 759 320 - 

11.5 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย นายนัฐพล ผายเงิน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

- 042 799 055 042 798 431 - 

11.6 เทศบาลตําบลสวางแดนดิน นายทวีรัชต ชินบุตร 
รักษาการผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- 095 931 2595 - - 

11.7 เทศบาลตําบลคําตากลา นางวัชรากร สาระปญญา 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 042 796 043 - - 

 นายฝน สิงหจันทร  
หัวหนาฝายบรหิารสาธารณสุข 

- 089 980 7650 042 796 567 - 

11.8 เทศบาลนครสกลนคร นายรุงโรจน โคตรพรหม 
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 

- 081 954 1426 042 713 951 - 

นางสาวปยะวรรณ กาํคํา 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร  

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

0-4271-1404 0-427134117 pc9.skn@gmail.com 

12. ภาคเอกชน 12.1 หนังสือพิมพอิสานนิวส ส.ต.อ. วีระพงษ อุปพงษ 
บก.หนังสือพิมพอิสานนิวส 

- 061 636 1599 
 

- 
 

- 

12.2 หนังสือพิมพไทยสยาม นายศิริพงศ  - 061 409 8152 - - 

12.3 Sky Cable TV 
 

นายปรัชญา  - - - - 

นายณัฐวัฒน  - - - - 

12.4 หอการคาจังหวัดสกลนคร นายเศกสรร  ชนาวิโชต ิ
ประธานหอการคา 

- 042-712334 042-733636 chamber_salcon@hotmail. 
com 

13. สถาบันการศึกษา 13.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

นางสาวบุญทวิา  ชาติชําน ิ
อาจารยประจาํสาขาวิชาประมง 

- 089-575-4002 - - 

นางสาวพิลาสลกัษณ ปานประเสริฐ 
อาจารยประจาํสาขา 

วิชาสัตวศาสตร 

- 085 625 0911 - - 



 
 

ผ. 12.13-๗ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

13.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายชุมพล ทรงวิชา 
สาขาวิชาสัตวศาสตร 

- 081 975 9177 - - 

13.3 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

พิชาศิษฐ แสงเมฆ 
อาจารยประจาํหลักสูตรประมง 

- 083 909 7098 - - 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.14 
 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

 - รอยเอด็ 
 - มหาสารคาม 
 - ขอนแกน 
 - กาฬสินธุ 
  



 
 

ผ. 12.14-๑ 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ นางสาวสุคนธรส ศรีชยาชิด 
เจาหนาที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ 

- 095-662-8793 043-811565 sukontharos@gmail.com 

นางสาวอริสรา ธารไชย 
กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ 

- 095-226-2266 043-811-565 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดกาฬสินธุ 
 

นายอภินันท ฉายจิตต 
หัวหนาฝายแผนยุทธศาสตรฯ 

- 043-814843 043-814843 
 

- 

นายเข็มทอง ศรีสาร - 043-814843 - - 

2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดกาฬสินธุ 

นายธีรยุทธ พรมแพน 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปฏิบัติการ 

- 086-999-8900 - - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ 

นายจิระวัตร  พิสิทธิ ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 043-812318  - 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

4.1 สํานักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ 

นายชัยวัต  ศรีบาลแจม 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 043-811034 - - 

4.2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ นายอนันตศักดิ์  แยมชื่น 
ผูอํานวยการโครงการ 
ชลประทานกาฬสินธุ 

- 043-873176 043-873176 anansaky@gmail.com 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๑ 

นายผดุงศักดิ์  แสงสวาง 
รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ เขต ๑ 

- 061-030-3162 
 

- phadungsak8701 
@gmail.com 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 

นางสาวศิริกุลยา  ภิญโยดม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 099-289-7467 
 

044-813-178 
 

nick_envi@hotmail.com 

นายประดิษฐ สุดชาดา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 043-811-778 - - 

นายตระกูลพงษ  ภูงามเชิง 
เจาหนาที่ประสานงาน 

- 061-153-4700 044-813-178 
 

supernaiitelewiz@gmail.com 



 
 

ผ. 12.14-2 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. กรมประชาสัมพันธ 
 
 
 

7.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ 

สมร นอยเสนา 
สวท. FM 98.5 

นายสิทธิชน เพิ่มพูล 
สวท./เครือขาโทรทัศน 

- 
 
- 

- 
 

043-365360 

- 
 
- 

- 
 
- 

8. สื่อมวลชน ยุทธนา บุนนาค - 043-236852 - - 

นายภานินันท สุระประจิตร - 097-225-3361 - - 
 

 



 
 

ผ. 12.14-๓ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดขอนแกน 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดขอนแกน 

นายสุรพงษ  คาํตานิตย 
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการ 

- 043-246691 043-243612 - 

1.2 สํานักงานจังหวัดขอนแกน นายบุญสง แปนหาญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 080-748-1265 - - 

1.3 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (ขอนแกน) 

นางสุภาภรณ นามปรีดา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-514-3939 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดขอนแกน 

นายศิวัช เจยีมทอง 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 087-563-9279 - - 

2.2 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ขอนแกน 

นายสุระเวศม  โคตรภักด ี
นักวิขาการปฏิรูปที่ดินฯ 

- 089-875-5726 043-416245 
 

- 

2.3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  
เขต 6 (ขอนแกน) 

ดร.สาวิตรี  ศิลาเกษ 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 043 246 654 043 246 654 beebee1112@yahoo.com 

2.4 โครงการชลประทานขอนแกน นายภูดิศ  ฤทธิ์สาํเร็จ 
นายชางชลประทานอาวุโส 

- 043-242748 
 

043-242748 
 

kae37rid5@gmail.com 

2.5 สํานักงานเกษตรจังหวัด
ขอนแกน 

นายสมเกียรติ โสภา 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ชํานาญการ 

- 043-336382 - - 

3. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดขอนแกน 

นายพรลภัส  ควรรณส ุ
นิติกร 

- 043-237080 
 

043-237986 - 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดขอนแกน 

นายสมเดช เข็มจันทร 
เจาพนักงานตรวจโรงงานชํานาญการ 

- 081-799-4584 - - 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน 

นายวงศววิรรธ  ธนูศิลป 
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

 

- 095-671-1288 043-237971 - 



 
 

ผ. 12.14-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

  นายพีรวัล เมฆิน  
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 081-474-9444 - Leaderkan@yahoo.co.th 

นายสมาน มานะกิจ  
ผอ.ทสจ.ขอนแกน 

- ๐4๓-237971 
๐4๓-237279 

- - 

นายมงคล  ธนะนาวานุกุล 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 084-2049125 
๐4๓-237279 

- mkenv_kk@yahoo.com 

5.2 สํานักงานสิ่งแวดลอม 

ภาคที่ ๑๐ (ขอนแกน) 
นายวิทยา  คงแหลม 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
ชํานาญการพิเศษ 

- 081-117-3959 - - 

นายมงคล  ธนะนาวานุกุล 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 095-168-0097 - mkenv_kk@yahoo.cpm 

นางปรารถนา  ยวุนะศิริ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 083-545-4542 - Prathana_P@yahoo.com 

นางสิริธร  จังโกฎ ิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 089-622-1382 - - 

5.3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 
(ขอนแกน) 

นายมนตรี  รัตนวิชัย 
เจาพนักงานปาไมอาวโุส 

- 082-789-8890 
 

- - 

นางสาวปทุมพร  ภจูีวร 
พนักงานราชการ 

- 097-020-2099 
 

- - 

5.4 สํานักงานทรัพยากรน้าํ 

ภาคที่ 4  
นายธนกฤษ  ถวุะศรี 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

- 043-221714 043-222811 - 

5.5 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ที่ 7 (ขอนแกน) 

นางสายสุดา  โมทอง 
นักวิชาการปาไม 

- 043-330381 ตอ 103 043-239158 
 

sa_i67@hotmail.com 

นางสาวจิตติมา โพธิ์แสง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

- - - - 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 
 
 

6.1 เทศบาลเมืองเมืองพล นายวสันต  บุญหลา 
รองปลัดเทศบาล 

- 043-414500 
 

043-414753 waboola@gmail.com 

6.2 สํานักงานเทศบาลเมืองชุมแพ นายสอง  ธงอินเนตร 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- 043-311703 ตอ 106 043-311471 lovesongonly@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.14-๕ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 

6.3 สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําพอง 
 
 

พันจาโท สิทธิศักดิ์  แกวโพนเพ็ก 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

- 080-402-4866 - - 

 6.4 เทศบาลเมืองกระนวน นางวารณี ปกกลาง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

- 043-251731 043-252461 kokokk400@hotmail.com 

7. ภาคเอกชน 7.1 สํานักงานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแกน 

นายพิทกัษ ธนะมงคล 
รองประธาน 

- 043-227832 043-227833 kkfti.ok@gmail.com 

นายนาวิน รินทา 
เจาหนาที่สารสนเทศ 

- 081-769-3949 - kkfti.ok@gmail.com 

8. สถาบันการศึกษา 8.1 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางเตือนใจ ดุลยจินดาชยาพร 
ผูชวยศาสตราจารย 

- 081-717-4630 - turdoo@gmail.com 

 
 

  



 
 

ผ. 12.14-6 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดมหาสารคาม 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม นายปญจชยั  เลื่อมประเสริฐ 
หัวหนาสาํนักงานจังหวัดมหาสารคาม 

- 043-777623 
 

- - 

1.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดมหาสารคาม 

วาที่ ร.ต. รังสรรค ชินภักด ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- - - - 

1.3 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดมหาสารคาม 

นายวีระ นามคุณ 
เจาพนักงานสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น 

- 062-825-1904 043-777516 - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 สํานักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

ประมวลมิตร อภิธนกุล 
เจาพนักงานประปาอาวุโส 

- - - - 

2.2 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม 

นางคมกริช แกวสาํราญ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 

- 081-739-3445 - 
 

- 

2.3 สํานักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

นางสาวกนิษฐา วรรณชาต ิ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ชํานาญการ 

- 081-260-2205 - - 

3. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
มหาสารคาม 

นายณัฐพล  จันทรคต ิ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 043-777121 043-777577 
 

mahasarakham.m-
society.go.th 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
มหาสารคาม 

ธวัช วรนาม 
เจาหนาที่ประสานงาน 

- - - - 

สมชาย กุลสุวรรณ 
เจาหนาที่เทคโนโลย ี

- - - - 

5. กระทรวงสาธารณสุข 5.1 สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม 

นายประวัติ แปลงมาลย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 085-002-7634 - - 

6. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 
 

6.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดมหาสารคาม 

นางศินีนาถ  แสงสระศรี 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 063-765-2888 043-723346 - 



 
 

ผ. 12.14-7 
 

 
 

  

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 

7.1 เทศบาลตําบลเชียงยืน 
 
 
 
 

 

นายนพรัตน  โสรธร 
รองนายกเทศบาลตําบลเชียง 

- 089-416-9595 
 

- - 

นายกรวิทย  แกวจันทา 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 043-781826 
 

043-781957 - 

นางสาววิตรา  สุทธิปญโญ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

- - - - 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวรจนา เวียงปฏิ  
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 043-777-900 - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.15 
 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
 

 - อุบลราชธานี 
 - ยโสธร 
 - ศรีสะเกษ 
 - อํานาจเจริญ 
 
  



 
 

ผ. 12.15-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดชัยภูม ิ
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูม ิ ร.ต.ท. ทวี ยะสุตา 
เจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมงาน
ปฏิบัติการดานความมั่นคงฯ 

- 085-472-9151 044-821-445 - 

จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน 
ผช.ชรต.กอ.รมน. จังหวัดชัยภูม ิ

- 089-375-0298 044-821-445 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นชัยภูม ิ 
 
 

นายศุภกร  ขยันตรวจ 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการ 

- 081-470-2887 

 

-  

นางสายฝน  จันใจ 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชํานาญการ 

- 098-097-8398 
 

- - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดชยัภูม ิ

นางเกศินี  เฝาทรัพย 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

- 044-813-325 044-813-325 - 

นางสาวชาริณี  บูรณสุต 
นักจัดการทัว่ไปปฏิบัตกิาร 

- 044-813-325 
 

044-813-325 
 

- 

3. กระทรวงสาธารณสุข 3.1 สาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ นายสุพร ศีลคุม 
ผอ.รพ.สภ. หนองหญาโกง 

- 099-792-8962 - - 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริกุลยา  ภิญโยดม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 099-289-7467 
 

044-813-178 
 

nick_envi@hotmail.com 

นายตระกูลพงษ  ภูงามเชิง 
เจาหนาที่ประสานงาน 

- 061-153-4700 044-813-178 
 

supernaiitelewiz@gmail.com 

5. สถาบันการศึกษา 5.1 มหาวิทยาลยัราชภัฏชยัภูม ิ นายเลิศฤทธิ์  ตั้งชูวงษ 
นักวิจยั 

- 088-595-1208 - - 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายอศลย  บาํรุงหมู 
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

- 093-693-2419 - ason.mut@gmail.com 

นายวุฒิชยั  บุญเพชรรัตน 
นายชางโยธาชํานาญงาน 

- - - - 



 
 

ผ. 12.15-2 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 6.2 สํานักงานเทศบาลเมือง    
ชัยภูม ิ

นางจิตลดา  มณีประดิษฐ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

- 081-470-2667 044-822-484 - 

นายมโนต  กองโฮม 
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 

- 089-627-9835 
 

044-822-484 - 

นางสุวรีย  เมตตาพล 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- 087-448-4839 044-822-484 suwareeprom@hotmail.co.th 

 

 



 
 

ผ. 12.15-๓ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนครราชสีมา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา พล.ต. อนุสรณ นุตสถิตย 
รอง ผอ.รมน. นครราชสีมา 

- - - - 

นายพิทยา ค้าํช ู
เจาหนาที่ กอ.รมน. นครราชสีมา 

- 081-999-6623 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 
 

นายอัสนยี  เชาววาทิน                       
หัวหนาสาํนักบริหารยุทธศาสตรกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 

- 
 
 
 

044-243-090 044-243-090 

 

- 

นางพรทิพย  ยุทธวารีชัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ชํานาญการพิเศษ 

- 092-265-3120 - korat_porntip@yahoo.co.th 

นายธนวัฒน หยิบกระโทก 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

- 044-293-090 - - 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 

นายเฉลิมชาติ  ทองไหม 
นายชางโยธาชํานาญงาน 

- 081-977-3244 
 

044-244-311 
 

- 

2.3 ศูนยปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั เขต 5 นครราชสีมา 

นายบัญชา ศรีคง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ชํานาญการ 

- 095-150-5259 - - 

นางสําเรียง  ศิริพร ณ ราชสีมา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 089-968-7179 - - 

2.4 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั เขต 5 นครราชสีมา 

นางแสงเสนห  เกษกระทุม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ 

- 081-921-8280 044-242-175 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

3.1 สํานักงานชลประทานที่ 8  เทิดพงศ ไทยอุดม 
ผูอํานวยการโครงการ 

ชลประทานนครราชสีมา  

- 081-261-8658 - - 

นายอุทยั  เตยีนพลกรัง                   
วิศวกรชลประทานชาํนาญการพิเศษ 

- 044-354-811 
 

044-354-811 
 

- 



 
 

ผ. 12.15-๔ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

3.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 5 นครราชสีมา 

นายทองใบ  ศิรินัย 
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจการเกษตร 

- - - - 

3.3 สํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา 

นายสมชาย เจยีรทิพยวิไล 
ประมงจังหวัดนครราชสีมา 

- 086-166-6490 - - 

3.4  ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดนครราชสีมา 

นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย 
ผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนา

ประมงน้ําจืดนครราชสีมา 

- 044-933-581 
 

044-933-581 
 

if-korat@hotmail.com 

นางบานเย็น  นวลศร ี
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

- 044-933-3582 
 

044-933-3582 
 

if-korat@hotmail.com 

3.5 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา  

นายไพรัตน  โลหณุต 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน           

ชํานาญการพิเศษ 

 089-716-0742 
 

044-259-089 
 

 

3.6 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  นางสาวบุณยาพร  วงศธนาโชต ิ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 044-371-354 ตอ 17 
 

044-371-432 
 

 

4. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

4.๑ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวเกศกนก หมีกุละ  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 044-252-444 044-259-691 katekanok98@gmail.com 

นางสาวอารยีา มีประเสริฐ 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 089-581-3995 - - 

5. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนษุย 

5.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัด นครราชสีมา 

นางสาวจุฑามาศ ชาติเกษม 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

- 044-243-002 - - 

6. กระทรวงพลังงาน 6.1 สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดนครราชสีมา 

นายทินกรณ  พรหมคุณ              
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

- - 044-244-132 - 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 7.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

นางสาวสุรียวัลย  เหิกขุนทด 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 044-220-898 
 

044-220-898 
 

- 

นางวันเพ็ญ  จัดจาน 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

- 044-220-898 
 

044-220-898 
 

- 

8. กระทรวงศึกษาธิการ 8.1 สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 นางรัตนา  ทูลกลาง 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 089-721-6702 - toolklang@gmail.com 



 
 

ผ. 12.15-๕ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

นางสาวสุดา จุลเสวก 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

9. กระทรวงสาธารณสุข 9.1 ศูนยอนามยัที่ 9 นครราชสีมา  นายสมชาย  แชมชูกลิ่น 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081-600-0650 044-291-506 chamshuklin@gmail.com 

10. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10.1 สํานักงานสิ่งแวดลอม 
ภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 

นางจันทนา  ภาคยทองสุข 
ผูอํานวยการสํานกังาน 
สิ่งแวดลอมภาคที่ 11 

- 044-242-181 
 

044-243-480 - 

นายสมพงษ  บุญเฟรือง 
ผูอํานวยการสวนแผนสิ่งแวดลอม 

- 086-858-0599 
 

044-243-480 boonfruang@hotmail.com 

นางสาวอัจฉรา  อิ่มมณ ี
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 044-242-181 
 

044-243-480 
 

- 

10.2 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา 

วรานนท ทวีวัฒนวงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 095-610-2731 - - 

นายสมเกียรติ  รื่นกลิ่น 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 081-9660307 
044-214908 

  

นางวราภรณ  ครัวกลาง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการ 

- 089-711-5719 - - 

10.3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษ  
ที่ 7 (นครราชสีมา)  

นายฐาปนา  เทยีนสุวรรณ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 081-999-4125 - - 

10.4 สํานักจัดการทรัพยากร 
ปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 

นางสาวภัทรชนิสร  อนันทพรนิธ ิ
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

- 098-956-4644 044-222-783 
 

Plannerforest8@gmail.com 

นายไพศาล ลี้สุวรรณ - 044-214-377 - - 
10.5 สํานักงานทรัพยากรน้ํา   
ภาค 5 

นางสาวจินตนา  ศิวเสน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 089-118-3556 
 

044-920-249 MUNBASSN@GMAIL.COM 

10.6 สํานักงานทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 5 

นายไชยรัตน  ศภุพฤกษพงศ 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

- 089-492-1999 044-953-648 
 

- 

นางวงเดือน  กฤษหมื่นไวย 
คนงาน 

- 089-849-8623 044-953-648 
 

- 



 
 

ผ. 12.15-๖ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

11. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

11.1 สํานักงานเทศบาลเมือง    
ปากชอง 

นางสาวจงรักษ  ระนอย 
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

- 081-878-3873 
 

- - 

นางรุงภัทร โฉมงาม - 032-425820 - - 

11.2 เทศบาลตําบลแซะ นางสาวศราวัลย  อิ่มอุดม 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติงาน 

- 086-416-7296 - - 

นางสาวจิณณนิชา  เกศธนกร 
พนักงานจางทั่วไป 

- 086-416-7296 - - 

11.3 เทศบาลตําบลสูงเนิน คัมภิรัตน แกวสวุรรณ 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เทศบาลตําบลสูงเนิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

081-593-5582 - namwater2510@gmail.com 

11.4 องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

นายธวัชชัย ตระกูลวณิชย 
หัวหนาฝายจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

- 081-266-1063 - - 

12. ภาคเอกชน 12.1 หอการคาจังหวัด
นครราชสีมา 

นายพิสิษฐ นาํคํา 
 

- 098-113-8494 - cpd2555@hotmail.com 

 
 

  



 
 

ผ. 12.15-7 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดบุรีรัมย 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย นายอิทธิพล  ดีเหลือ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 091-830-4621 044-666-534 ittipoldeelua1970@gmail.com 

1.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถินจังหวัดบุรีรีมย                                          

นายนคร ประเสริฐวัฒน 
เจาพนักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นชํานาญการ 

- 084-676-8434 - - 

1.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบุรีรัมย 

บวรลักษณ วิบูลยวัชรา 
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ          

- 0 3242 7189,90 - - 

1.4 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดบุรีรัมย 

นายพรเชษฐ  แสงทอง 
หัวหนาสาํนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภยัจังหวัดบุรีรัมย 

- 089-969-6742 044-666-559 
 

- 

2. กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  

2.1 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย 

นางสาวประนอม  ศรทิพย 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 

- 089-847-5759 044-611-608 phetchaburi@doae.go.th 

3. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 
ของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย 

นางปยนาฎ  เสงี่ยมศักดิ ์
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

- 096-902-6836 
 

044-666-550 
 

ptyanart_1974@yahoo.com 

นางสาวธนา  รัตนประโคน 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

 081-800-1003 
 

044-666-550 
 

tana.ku56@gmail.com 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดบุรีรัมย 

ดร.สมศักดิ์  ศรีภักด ี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 097-169-7499 - s.sripugdee@yahoo.com 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 5.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดบุรีรัมย 

นางอิฐสราชัย  ลาํพา 
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย 

- 044-612-934 044-617-182 
 

- 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม           

ชํานาญการพิเศษ 

- 095-613-6228 
 

044-666-553 
 

jonchanpen@gmail.com 

นางปราณี ชินบุตร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 044-666-553 ถึง 4   

นายวินยั ชมภ ู
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 044-666-553 ถึง 4   



 
 

ผ. 12.15-8 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

7.1 สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย นายบุญสง สุทธโิคตร - 098-586-7716 - - 

7.2 สํานักงานเทศบาลตําบลสตกึ นางสตรีรัตน  กลอมเชาวนันท 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 

- 087-434-6018 044-681-010 ตอ 
109 

wannisa9869@gmail.com 

นางสายยนต  อินทรนอก 
พนักงานจางทั่วไป 

- 093-398-3829 
 

044-681-019 ตอ 
109 

 

 



 
 

ผ. 12.15-9 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสุรินทร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุรินทร 

นายทศพล  นภาสวัสดิ ์
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

- 044-513-833 044-513-833 - 

1.2 สํานักงานจังหวัดสุรินทร นายธนยศ แสนสุขใส 
หัวหนาสาํนักงานจังหวัด 

- 044-713-937 044-713-937 - 

นายวีระพงษ สวางสิริทิพย  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ชํานาญการ 

- 044-516-075 044-516-075 - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดสุรินทร 

นางสาวจิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- 087-340-8767 - - 

2.2 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สุรินทร 

นายชนะชยั สุนทรศารทูล 
หัวหนาสาํนักงานจัดรูปที่ดิน 

จังหวัดสุรินทร 

- -  chanachai38@gmail.com 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 3.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร 

นายอภัย  ไพรสินธุ 
รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 1 

- 089-680-6549 
 

044-513-246 
 

apai762@hotmail.com 

นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม 
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. บานระเวยีง 

- - - - 

4. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

4.1 สํานักการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุรินทร 

นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การรักษาราชการแทนทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดสุรินทร 

- 044-515-832 044-515-832 surin@mots.go.th 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร 

นายอกุฤษ กมลาสิงห 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 085-676-6987 - - 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร 

นางสมฤดี  เทพวงศศิริรัตน 
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สุรินทร 

- 044-520-658 - - 

6.2 สํานักงานเทศบาลตําบล    
ศีขรภูมิ 

นางสาววภิารัตน  คิดกลา 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- 094-284-6404 - wiparat4423@gmail.com 



 
 

ผ. 12.15-10 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 6.3 สํานักงานเทศบาลเมืองสุรินทร นายศุภเกยีรติ ศุภดล 
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- - - - 

นายเริงศักดิ์ เลี่ยมดี 
หัวหนาฝายสาธารณภยัและ

สิ่งแวดลอม 

- 086-868-5915 - - 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.16 
 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
 

 - สุรินทร 
 - บุรีรัมย 
 - นครราชสีมา 
 - ชัยภูม ิ
  



 
 

ผ. 12.16-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดยโสธร 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดยโสธร 

นายวรวุฒิ  พละบุตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-629-4912 045-712244 - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

2.1 โครงการชลประทานยโสธร นายสวัสดิ์  นาคสุทธิ ์
ผูอํานวยการโครงการ 
ชลประทานยโสธร 

- 045-711487 
 

045-711200 - 

นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล 
หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที ่2 

- - - - 

2.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดยโสธร 

นายปราโมทย  ยอดแกว 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 

- 045-761044 
 

045-761044 
 

- 

2.3 สํานักงานการประมงจังหวัด
ยโสธร 

นางจิรันธนิน ปะกิรณะ 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 045-580 218 045-580 218 Jiruntnin@hotmail.com 

ศักดิ์ธนา คามุงคุณ 
เจาหนาที่ประมง 

- 091-867-0709 - - 

2.4 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ยโสธร 

นายจกัรพันธ  ภกัตรนรา 
นักวิชาการเกษตร 

- 045-773128 
 

045-773129 
 

yst01@ldd.go.th 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 3.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดยโสธร 

นายอิสระ  ราศีกุล 
หัวหนาฝายโรงงานอุตสาหกรรม 

- 045-586035-6 045-586037 
 

- 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดยโสธร 

นายอาํนาจ เหมลา  
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 081-725-3377 - - 

5. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 
 

5.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดยโสธร 

นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- - - - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร 

นายพันธศักดิ์ ธรรมรัตน 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ  

- 089-815-8785 - - 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

7.1 เทศบาลเมืองยโสธร นางอัญชลี  ชุมนุม 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- 045-720951-2 045-72796 
 

puchumnum2512@gmail.com 

 



 
 

ผ. 12.16-2 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดรอยเอ็ด 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

1.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี 

นายอนุชา นาสมทรง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

- 088-329-1491 - Art.123101.aa@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผ. 12.16-3 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงพลังงาน 1.๑ สํานักงานพลังงาน 

จังหวัดศรีสะเกษ 

นายเกรียงศักดิ์  สอนส ี
นายชางเทคนิคอาวุโส 

- 098-995-8854 - kreangsak@energy.go.th 

2. กระทรวงศึกษาธิการ 2.1 สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายเสนีย  เรืองฤทธิ์ราว ี
รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต1 

- 098-638-9829 045-612681 
 

- 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 3.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายณรงคศักดิ์ สุวรรณวงศ 
วิศวกรชํานาญการ 

- 081-790-4239 - 
 

- 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายภมร สุราวธุ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 081-790-4239 - - 

5. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

5.1 สํานักงานเทศบาลเมือง 

ศรีสะเกษ 
นายขจรเกษ  ขันตี ่

หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา 
- 081-070-8706 

 
045-618804 

 
- 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี 

นายภัทรชยั มีชูทรัพย 
เจาพนักงานปาไมชํานาญการ 

- 045-611-988 - - 

 



 
 

ผ. 12.16-4 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ นายสราวธุ นามสีล ี
ผูชวยหวัหนากลุมยุทธศาสตรความ
มั่นคงภายในจังหวัดอาํนาจเจริญ 

- 063-903-8240 
 

- - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ นายทําเนียบ  แสงชมภ ู
หัวหนาสาํนักงานจังหวัด 

- - 045-523000 - 

นายรักษ  ปลอบเมือง 
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ 

- 089-969-575 045-523000 - 

2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ 

นายสมศักดิ์  ทองคํา 
เจาพนักงานสงเสริมการ 

ปกครองทองถิ่น 

- 045-523032 045-523032 - 

2.3 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอํานาจเจริญ 

นายพีรพล  จันทพรรณ 
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการ

พิเศษรักษาราชการแทนโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 

- 045-523024 
 

045-523024 
 

- 

2.4 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดอํานาจเจริญ 

นายปริญญา  วงศราษฎร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

- 045-523031 045-523031 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอํานาจเจริญ 

นายธวัชชัย จุยชาง 
นายชางสํารวจชํานาญงาน 

- 089-283-9655 
 

- 
 

- 

3.2 สํานักงานประมงจังหวัด
อํานาจเจริญ 

นายพรพิทกัษ  ตียาพันธ 
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการ

ประมง 

- 045-452 027 
 

045-452 027 
 

- 

3.3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอํานาจเจริญ 

นายสมบัติ  สิงหสี 
ผูอํานวยการศูนยวิจยัและ

พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด
อํานาจเจริญ 

- 045-540212 
 

- 
 

- 

3.4 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ 

นายเกียรติศักดิ ์ ผัดวัง 
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน

อํานาจเจริญ 

- 045-451554 
 

045-511256 
 

- 



 
 

ผ. 12.16-5 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อํานาจเจริญ 

นายชาติชาย วงศพิจิตร - 090-262-9487 - - 

นางสาวกรรณิกา  คัทนะศรี 
เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 

- 088-071-7540 - - 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 5.1 สํานักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดอํานาจเจริญ 
นายสุรสิทธิ์  สิงหแกว 

วิศวกรชํานาญการ 
- 089-626-2092 045-523114 - 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 6.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ 

นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ 
นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการพิเศษ 

- 083-368-5022 - - 

6.2 สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัด พรทวีวัฒน รัตนะโสภา 
ศึกษาธิการจังหวัด 

- 081-075-8450 - - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ 

นายเกษมพล วรรณพงศ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 090-605 1113 
 

045-523 237 kasempol@gmail.com 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 สํานักงานเทศบาลเมือง
อํานาจเจริญ 

นางสาวขวญัฤดี จันทิมา 
ผอ.กองสาธารณสุข 

- 045-511382-3 - - 

 

 



 
 

ผ. 12.16-๖ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอบุลราชธาน ี พ.ต.วรวิทย  สุดตา 
รอง หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัด

อุบลราชธาน ี

- 089-627-7319 
 

045-344631 isoc5112.19@hotmail.com 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2  

นายฐิติวัตน  งอกศิรี 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- - - - 

นายประมวล สะอาด 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

- - - - 

2.2 ศูนยปองกันและบรรเทา 

สาธารณภยัเขต ๑๓ อุบลราชธาน ี
นางสาวภัคจีรา พรหมด ี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

- 087-239-2266 045-315104 - 

2.3 สํานักงานจังหวัดอุบลราชธาน ี นายวิสฏิฐ มณีวรรณ 
ผอ.กลุมงานยุทธการ 

- 042-224001 042-248599 - 

2.4 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายพลวัต วะสุขันธ 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปฏิบัติการ 

- 089-203-4451 - - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

3.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายณัฎฐนันท ไพบูลย 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 045-311 050 
 

045-312 693 
 

- 

3.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายวสันต  พรหมศิริรัตน 
เกษตรและสหกรณ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

- 045-312690 
 

045-312690 
 

- 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นางสาวปวีณา วองวิการ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- - - 
 

- 

3.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดเขต 4 อุบลราชธานี 

นายณรงคศักดิ์ ศิริชัยพันธุ 
ผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนา

ประมงน้ําจืดอุบลราชธาน ี

- 045-254 332 
 

045-254 334 if_ubon@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.16-๗ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

4. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายธนวัฒน คุณะวเสน 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  

- 045-344579 - - 
 

5. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

5.1 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวปมรัก  หลกัทอง 
นวค.ชํานาญการ 

- 045-252714 045-252715 ubonratchathani@mots..go.th 

6. กระทรวงสาธารณสุข 6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายณัฎฐากร พลเขต 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 099-428-2566 - - 

7. กระทรวงอุตสาหกรรม 7.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายวีรชาติ  พิมพพัฒน 
เจาพนักงานตรวจโรงงาน 

ชํานาญงาน 

- 045-244665 
 

045-244669 
 

- 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายกฤษณะ นิคมเขตต 
เจาพนักงานปาไมอาวโุส 

- 045-344 642 045-344 643 - 

8.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
12 (อุบลราชธานี) 

นางรุงนภา  สีลวานิช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081-266-4875 - 
 

- 

นางพจนีย  จันทรศิร ิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 088-492-2961 - - 

นายวิรุฬท ฤกษชนะขจร 
ผูอํานวยการสํานกังานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ 12 

- - - - 

นางสาวทิพาพร เวชกามา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 082-109-8525 - - 

8.3 สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 
11 (อุบลราชธานี) 

สมศรี พรอมญาต ิ
ผอ.ศูนยพัฒนาน้ําบาดาล 

- 086-254-6210 - - 

8.4 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 
11 (อุบลราชธานี) 

นางพรพรรณ  ฉลาดล้ํา 
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 

- 045-311969 045-316298 - 

นายโชคชัย  แซเจยี 
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 

- 045-311969 
 

045-316298 - 

นางสาวอมรรัตน เกิดหิรัญ 
พนักงานวัดระดับน้าํ 

- - - - 



 
 

ผ. 12.16-๘ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8.5 สํานักจัดการทรัพยากรปามืที ่
7 (อุบลราชธานี) 

นายสายัณห ปารมี 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 098-143-4514 - - 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

9.1 สํานักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

นายอรุณชัย ปราบโสม 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- 098-206 4602 - - 

9.2 สํานักงานเทศบาลเมืองวาริน
ชําราบ 

นางธิติมา  โคตรโร 
หัวหนาฝายจัดการสิ่งแวดลอมฯ 

- 045-269-680 ตอ 18 - - 

9.3 เทศบาลเมืองเดชอุดม นายววิัฒน แสงงาม 
นักวิชาการสุขาภิบาล 

- 084-653-4027 
 

045-361-169 
 

wiwat422@gmail.com 

10. สถาบันการศึกษา 10.1 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางปทุมทิพย ผลโยญ 
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

- 086-872 9394 045-288 380 
 

porty_b@yahoo.com 

นางอรชพร ลิลามาศ 
อาจารยสาชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

- 086-605-9510 045-288-380 arachaporn.w@ubu.co.th 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.17 
 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
 

 - สุราษฎรธานี 
 - ชุมพร 
 - นครศรีธรรมราช 
 - พัทลุง 
  



 
 

ผ. 12.17-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดชุมพร 
  

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

1.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชุมพร 

นายสัพพัญ ุ เนียมสวุรรณ 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

- 077-511730 - - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

2.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
 
 

นายสุพรรณ  รักษทอง 
เกษตรอําเภอพะโตะ 

- 084-187-8423 
 

- 
 

r_suban@hotmail.com 

นางสาวหทยัรัตน  สินสวัสดิ ์
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

- 077-596658 
 

077-596612 hatairat352@hotmail.com 

2.2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 
 

นายณัฐพร  สิทธิวัฒน 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- 077-653087 
 

077-653086 
 

- 

นางสาวณัฐรดา  ภานุมาศ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

- 077-653087 
 

077-653086 
 

- 

2.3 โครงการชลประทานชุมพร นายวณิชย  ปรุงเรือน 
นายชางชลประทานชาํนาญงาน 

- 077-658283 
 

077-658283 
 

- 

3. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุนทร  เกษร 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

- 077-511710 
 

077-502996 
 

- 

นางสาวนิตยาพร  เรืององอาจ 
นักพัฒนาสังคม 

- 077-511710 
 

077-502996 
 

- 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
ชุมพร 

นายจกัรี  ศรีพนม 
นักวิชาการพลังงานปฏบิัติการ 

- 077-658356 
 

077-658356 
 

chakri@energy.go.th 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

นางจันทนา  ทันประจําสินธุ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

- 086-594-9487 
 

- - 

นางสาวอภิตา  เกียงสุภา 
ศึกษานิเทศก 

- 085-151-2496 - - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 

นางสาววริษา  ดานพงศกร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 077-512166 
 

077-512168 
 

warisa_d@hotmail.com 

6.2 ศูนยวิจยัและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนกลาง 
 

นายประเดิม  อุทธยานมณ ี
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 077-510213-4 077-510215 
 

deaw_ft14@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.17-2 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

7.1 เทศบาลเมืองชุมพร 

 
นายอภิวุฒิ  รักรวม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

- - - - 

นายสมบูรณ  มแีสง 
รักษาการหัวหนาฝายบริหารงาน

สาธารณสุข 

- 077-511024 ตอ 220 
 

- - 

นางณัฏรินีย เพ็ชรเลิศ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

- - - - 

8. ภาคเอกชน 8.1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

 
นายพิทยา พันธุรักษ 

เจาหนาที่สภาอุตสาหกรรม 
- - - - 

นางสาวนิภาวรรณ สมสําราญ 
นักวิชาการ 

- - - - 

วารีพร ไชยคีร ี - 095-780-5187 - - 

8.2 บริษัท ชุมพรการศิลา จํากัด นายเสณี  สุวรรณวงศ 
เจาหนาที ่CSR 

- 077-630238 077-642937 - 

9. สถาบันการศึกษา 9.1 สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

นางปรัชญชนิน ศิลปเสวตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 086-882-8711 - pruchanin@hotmail.com 

ผศ.เทียมพบ กานเหลือง 
ผูชวยอธิการบด ี

- 089-815-0817 - - 

 



 
 

ผ. 12.17-3 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ร.ต.เชาวลิต  คลิ้งทอง 
เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

- 083-506-0403 
 

075-356347 
 

icor5119.7@hotmail.com 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายวิญญ  สิทธิเชนทร 
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 075-356144 075-356144 ตอ 
25 

- 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 

นายวิชญพงศ  ทั่วดาว 
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 

- 075-341029 075-340473 mnarak_civil@hotmail.com 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

3.1 สถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช 

ศิศิรกร  การกรณ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- 075-378609 075-378609 Nnt01@Ldd.go.th 

นางสาวชนัญชิดา  ลีลาวัฒน 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- 
 

075-378609 075-378609 Nnt01@Ldd.go.th 

นายบุญรัตน สุขเอก 
นักวิชาการเกษตร 

- - - - 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายนุกูล พรหมชาต ิ
นักวิชาการสาธารณสุข 

- 075-346-092 
 

- - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

 เขต 1 

นางนรารัตน  ออนละออ 
รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 

- 075-356151 075-347356 Tanya_fixed@hotmail.com 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

6.1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

นางสาวเพ็ญศรี  พพิัฒน 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 075-356780 ตอ 601 - penracha@hotmail.com 

นางสาวอนัญญา  สุมน 
นักวิชาการปาไม 

- 085-473-5818 - milkananya@hotmail.com 

6.2 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางอรกานต ผลาวรรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการ 

- 077-341-016 - - 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

7.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายประหยัด  เสนา 
หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม 

- 075-324949 075-324949 - 

 7.2 สํานักงานเทศบาลตําบลพิปูน นายศุภชยั นาคสุวรรณ - - - sup.mon@hotmail.com 



 
 

ผ. 12.17-4 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

8. ภาคเอกชน 8.1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายณรงคศักดิ์  สีขาว 
กรรมการ 

- 075-357083 
 

075-312040 off_konori@hotmail.com 

9. สถาบันการศึกษา 9.1 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

นายวาที ทรัพยสิน 
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 089-755-9934 054-342549 - 

นายอาํนวย ทองทะวัย 
เจาหนาที่หนวยอนุรักษ 

- 089-838-4653 - - 

 



 
 

ผ. 12.17-๕ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎรธาน ี รอยตรีเกรียงไกร ครุฑธาโรจน - - - - 
2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธาน ี นางแจมจิตร  พูลสวัสดิ ์

หัวหนาสาํนักงานจังหวัดสุราษฎรธาน ี
- 077-272926 077-282175 

 
- 

นายศักดาพร  รัตนสุภา 
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

- 089-203-4388 077-282175 
 

- 

นางสาวโสภาวรรณ  โพธิ์โพน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 077-272926 077-282175 tiktok_10@hotmail.com 

2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายไพบูลย รุตกุล 
ผอ.กลุมงานสงเสริม 
และพัฒนาทองถิ่น 

- 089-874-3076 - - 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายวิทยา  ประจง 
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 

- 077-275550-51 077-275550-51 ok.news@hotmail.com 

นายพีระวุฒิ  คุมสุวรรณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 089-726-5877 
 

077-275550-51 
 

peerawoot9@gmail.com 

2.4 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

นายอัมรินทร นวลนอย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

3. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

3.1 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน 

สุราษฎรธานี 

นางสาวจินตนา  สวุรรณรัตน 
ผูอํานวยการสํานกังาน 

- 081-599-1179 
 

077-282828 tatsurat@tat.or.th 

3.2 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน
เกาะสมุย 

นางจิตรลดา  ภูประดิษฐ 
 

- 077-420720 077-420721 tatsamui@tat.or.th 

4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 

4.1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที ่๘ (สุราษฎรธานี) 
 

นางสาวกาญจนา ขวญัเมือง 
นักวิเคราะหฯชํานาญการพิเศษ 

- 077-311641 
 

077-311641 
 

zone8@oac.go.th 



 
 

ผ. 12.17-๖ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 

4.2 สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที ่๘ จังหวัด 

สุราษฎรธาน ี

นางสาวชมนวรรณ  พอการ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ชํานาญการ 

- 084-991-2708 - - 

4.3 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธาน ี นายสุจินต  นิลประดับแกว 
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 

สุราษฎรธาน ี

- 077-380735-6 
 

077-380735-6 
 

sni01@Ldd.go.th 

4.4 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
(สุราษฎรธานี) 

นางสาวสมใจ เสงเชง 
เจาพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน 

- - - - 

4.5 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางถวัลยรัตน ธีรารัตนกุล  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

5. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

5.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

สุราษฎรธาน ี

นางปุณยจรี อาํนักมณ ี
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

- 077-355-080 - - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

 

นายอภิชัย  เชียรศิริกุล 
ผูอํานวยการสํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธาน ี

- - - - 

นางสาวนิภาพรรณ  ศรีฟา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 081-922-4890 - - 

6.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑๔ (สุราษฎรธานี) 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอติภา  ขาวสุวรรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

- 077-272789 ตอ 220-
221 

077-272584 sk_anne@hotmail.com 

นางอโณทัย ธีรสิงห 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 077-341-010 - - 

นายคุณาสิน ไวยรัตน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการ 

- 077-272-789 - - 

6.3 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่๔ 
(สุราษฎรธานี) 

นายมนตชัย  มุงไพศาล 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- - - - 



 
 

ผ. 12.17-๗ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 
 
 

 หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําตาป 

นายเมธี  บุญสุข 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําเกาะสมุย 

- 077-272058 ตอ 601 - - 

6.4 สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค 
๑๐ (สุราษฎรธานี) 

นายเตชพัฒน ดิษณะ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 095-440-3324 - - 

6.5 สํานักงานทรัพยากรธรณี  
เขต ๔ (สุราษฎรธานี) 

อํานวย  
ผอ.สวนธรณีวิทยา 

- 085-134-5449 - AUMNUAY0851345449@ 
hotmail.com 

นายสุรเชษฐ  เรืองศรี 
นักทรัพยากรธรณีปฏิบัตกิาร 

- 077-405323 077-405323 surachedr3@hotmail.com 

6.6 ศูนยวิจยัและพัฒนาประมง 

น้ําจืดเขต 5 (สุราษฎรธานี) 
นางสาววัฒนา  หนูนิล 

นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 
- 077-951131 

 
077-951132 ifsuratthani56@gmail.com 

นางสาวศุภรา  ไชยหาญ 
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

- 077-951131 
 

077-951132 ifsuratthani56@gmail.com 

นายธีรเดช พนศภุัชน 
นักวิชาการประมง 

- - - - 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

นายรัชราวัฒน นุนแกว 
ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- - - - 

7.2 เทศบาลนครเกาะสมุย นายรวิสุต  แสงจันทร 
หัวหนาฝายจัดการสิ่งแวดลอม 

- - - - 

จิตรชนะ  อยูดวง 
นักวิเคราะหนโยบายและ 

แผนชํานาญการ 

แผนงานและ
งบประมาณ 

๐๗๗-๔๒๑๔๒๑ ตอ ๑๙๓ - - 

7.3 เทศบาลเมืองทาขาม นางสาวรัชฎาภรณ  รุงบุญคง 
นักวิชาการสุขาภิบาล 

- 077-312600 
 

077-312730 
 

- 

7.4 เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 
 
 
 

 

นายพัลลภ  จิตรจง 
รองปลัดเทศบาล 

- - - - 

นายศิริวัฒน  ชแูสง 
สัตวแพทยอาวุโส 

- 077-379366 ตอ 211 - - 



 
 

ผ. 12.17-๘ 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 เทศบาลเมืองดอนสัก 
 
 

นายสมเกียรติ ศรีคงแกว 
รองนายกเทศมนตรี 

- 077-371-871 - - 

นายเสนห ถาวรวงศ 
ผูอํานวยการกองชาง 

- 083-574-2374 077-372181 - 

นางจินตนา พันเดช 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 077-371871 - - 

7.6 เทศบาลตําบลวัดประดู นายเอกรัชต  ตะปนา 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- 081-439-5204 - - 

7.7 เทศบาลตําบลขุนทะเล นายวาทิตต  ศุทธางกูร 
หัวหนาฝายปกครอง 

- 086-4738693 077-310178  
ตอ 205 

aung2000@hotmail.com 

นางสุนันท  นาเมือง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 093-769-1839 
 

077-310178  
ตอ 205 

- 

7.8 เทศบาลตําบลบานนา 
 

 

นายกมลชยั  จันทรศร ี
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

- 077-359267 077-359267  
ตอ 9 

- 

7.9 สํานักงานเทศบาลตําบล 
ทาฉาง 

นางสาวปนมณี  คงพราหมณ 
ผูชวยเจาพนักงานสุขาภิบาล 

- 077-3894313 - - 

7.10 เทศบาลตําบลตลาดไชยา นายศิริพงษ  นาคเวช 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

- 077-229071 077-229071 - 

8. ภาคเอกชน 8.1 หอการคาจังหวัดสุราษฎรธาน ี โชคชัย จันทรสุวรรณ 
รองประธานหอการคา 

- 081-597-4024 - - 

8.2 หนังสือพิมพโฟกัส นายทรงพล ชื่นอารมณ - 088-287-4562 - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.18 
 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอนัดามัน 
 

 - กระบ่ี 
 - พังงา 
 - ภูเก็ต 
 - ระนอง 
 - ตรัง 
  



 
 

ผ. 12.18-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดกระบี ่
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบ่ี ปญญสวัฒน มาลารัตน 
กอ.รมน. จังหวัดกระบี ่

- 075-611-039 
 

075-611-039 
 

- 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกระบี ่

นายไพศาล  ขุนศรี 
หัวหนาสาํนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภยัจังหวัดกระบี ่

- 075-612-735 075-612-735 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี ่ นายสมพิศ  พันธุทพิยแพทย 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

- 063-720-9259 
 

075-680-338 kbi01@ldd.go.th 

3.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดกระบี ่

นางศิวาภรณ ทวงรัตน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- - - - 

3.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกระบี ่

นางกุลธิดา  ดวงภกัด ี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 075-663-562 075-663-562 - 

3.4 สํานักงานประมงจังหวัดกระบี ่ นายศักดา สุขเกษม 
หัวหนากลุมบริหารจัดการ 

ดานการประมง  

- 086-272-7175 - - 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระบี ่

นายบุญฤทธิ์  การุญเมธ ี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 089-966-1717 075-612-971 
 

- 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่

นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล 
 

- - - - 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 6.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดกระบี ่

นางสาวเบ็ญญาทพิย  ตันติอริยทรัพย 
วิศวกรชํานาญการ/ หัวหนาฝายโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- 082-442-8458 
 

075-620-060 
 

hedwick1@hotmail.com 

7. กระทรวงพลังงาน 7.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดกระบี ่ นายภัทรพล พธัรตั้งมนตรี 
นายชางเทคนิคปฏิบัติการ 

- 081-978-5859 - - 

8. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

8.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี ่
 

นายทศพร  โชติชวง 
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

- 084-178-2958 000-611-396  
ตอ 17 

envkrabi@gmail.com 

8.2 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ที่ ๑๒ (กระบี่) 

นายเกียรติศักดิ ์ เพชรสกุลวงศ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 

- 086-483-7781 075-656-378 
 

- 



 
 

ผ. 12.18-2 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

9. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

9.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี ่

นายชัยศักดิ ์ แสวงผล 
ผูอํานวยการกองปองกันฯ 

- 081-087-8670 075-600-297 chaisak_kb@yahoo.co.th 

9.2 เทศบาลเมืองกระบี ่ นายชาญณรงค  ลีลาบูรณพงศ 
รองนายกเทศบาลเมืองกระบี ่

- 080-819-5997 - - 
 

9.3 เทศบาลตําบลกระบี่นอย  นายนพดล หวังกอ 
รองนายกเทศมนตรี 

- 081-891-7379 075-652-780 - 

นายสุเทพ บวัแกว 
ผูอํานวยการกองชาง 

- 075-652-779 075-6525-780 - 

9.4 เทศบาลตําบลปลายพระยา นายบุญชา 
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

- - - - 

9.5 เทศบาลตําบลอาวลึกใต นางสาวพิทยา เพชรทอง 
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข 

- 087-887-6681 - - 

นางสาวอรนุช บญุเปง 
ผช.เจาพนักงานสุขาภิบาล 

- 082-535-3104 - - 

9.6 เทศบาลตําบลพนพัฒนา นายประเพยีร จันทรเจริญ 
รองนายกเทศมนตร ี

- 081-272-8549 - - 

นายสุทัศน มามาตย 
ผูอํานวยการกองชาง 

- 082-281-6350 075-656-942 - 

9.7 เทศบาลตําบลลําทับ นางสาวจิราพร ไชยสุข 
นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการ 

- 075-643-507 075-643-041 chaiyasuk.j@gmail.com 

9.8 เทศบาลตําบลเทพพนม นายสมพร บญุฤทธิ ์
รองนายกเทศมนตรีเขาพนม 

- - - - 

นายปรพล พรมเกิด 
รองปลัดเทศบาล 

- 084-304-2842 - - 

นายอาํนวย ทองทะวัย 
เจาหนาที่หนวยอนุรักษ 

- 089-838-4653 - - 

 



 
 

ผ. 12.18-3 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดตรัง 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ร.ท.จีรศักดิ์  ลั่นเตง 
หน.ชรต.กอ.รมน. จังหวัดตรัง 

- 081-478-6542 - 
 

- 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดตรัง 

นางสาวเสาวลกัษณ  กัณหวงศ 
นักวิเคราะหฯ ชาํนาญการ 

- 086-752-6396 075-214-382 klikangvol@hotmail.com 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดตรัง 
นายธนนท  สิริเสาวภาคยกุล 

โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดตรัง 
- 075-501-076-7 075-501-077 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดตรัง 

นางสิริรัตน  จันทรเดช 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-475-1823 
 

075-215-476 - 

3.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดตรัง 

นางสาวรัตนา  ตรีรัตนพันธ 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 075-570-515 
 

075-570-515 
 

- 

3.3 โครงการชลประทานตรัง นายพิมาน จันทมณีโชต ิ
นายชางชลประทานอาวุโส  

- 081-540-2417 - - 

3.4 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง นายนรา สุชไชย 
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน 

- 086-285-4995 - - 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง 

นางสาววภิา  ลิ่มคําสุข 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 092-279-1646 
 

- en_trang@hotmail.com 

นายเอกรัฐ  หยงสตาร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 084-061-0708 - - 

อารีย ใจสมุทร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

สวนแผน
สิ่งแวดลอม 

๐-๗๕๒๑-๘๙๘๓ ๐-๗๕๒๒-๐๓๐๕ en_trang@hotmail.com 

4.2 สํานักทรัพยากรน้าํบาดาล  
เขต ๖ (ตรัง) 

นายจรูญ  หนูเรือง 
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 

- 081-096-5732 075-224-990 - 

4.3 สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ที ่๗ (ตรัง) 

นายพิเชษฐ  สงจันทร 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 081-766-3544 
 

075-251-771 
(102) 

Pichetsongjun@hotmail.com 

นายวิทยา  ขุนสัน 
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

- 089-740-6258 075-251-771 
(102) 

 

5. องคกรปกครองสวน 5.1 เทศบาลนครตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท - 081-535-9180 - - 



 
 

๒ผ. 12.18-4 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

ทองถิ่น รักษาการเทศมนตรี 
5.2 เทศบาลเมืองกันตัง นายชีวะ ชวีะธรรม 

รองนายกเทศมนตรี 
- 081-895-2504 - - 

 
5.3 เทศบาลตําบลสิเกา  นายวิทยา ดิสสระ 

รองนายกเทศมนตรี 
- 086-845-6217 075-248-203 - 

5.4 เทศบาลตําบลยานตาขาว นายตรีเนตร  เหมือนเลื่อน 
รองปลัดเทศบาล 

- 0 7528 1430 0 7528 1450 - 

นายอาธร  อุคคติ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

- 08 6475 0022 0 7528 1450 - 

6. สถาบันการศึกษา 6.1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
วิทยาเขตตรัง 

ผศ.ดร.ณัฐวิทย  พจนตันติ 
รองอธิการบด ีวิทยาเขตตรัง 

- 075-201-705 075-201-708 - 

 



 
 

ผ. 12.18-5 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดพังงา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.1 สํานักงานจังหวัดพังงา นางสาวสุคนธ สาคะโร 
นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

- 076-411-222 - 
 

- 

1.2 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดพังงา 

นายสมพงษ  ชัยดํารงฤทธิ ์
นายชางโยธาอาวุโส 

- 083-176-9505 - smp9505@gmail.com 

2. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

2.1 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน 

พังงา 

นางรวีวรรณ  แสงจันทร 
รองผูอํานวยการสํานกังานการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
สํานักงานพังงา 

- 089-652-0680 076-481-903 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพังงา 

นางสาวกรรณิการ  วาหะรกัษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 084-187-3958 076-413-182 paco_pna@opsmoac.go.th 

3.2 สํานักงานประมงจังหวัดพังงา นายจิรานวุัฒน  ชูเพชร 
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

- 086-513-9173 076-481-438 - 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา นายวิเชยีร  พรหมทอง 
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา 

- 076-461-532 076-461-532 pna01@ldd.go.th 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดพังงา 
นายสาโรช ไทยบุญ 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ชํานาญการพิเศษ 

- 081-892-3311 - - 

นายพันธทิพย  
นักวิชาการสาธารณสุข 

ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 

 

นางสาวกัญญณพัชร  ศุภวิชญปภพ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 088-751-4462 - supphawich.mnw@gmail.com 

นายสมชาย เลขาวิวัฒน 
ผูอํานวยการสํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 

- 076-440619-20 076-440619-20 phangngaenvi@gmail.com 



 
 

ผ. 12.18-6 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
พังงา 

นายสมคิด สมออง 
รองนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดพังงา 

- 089-870-1113 - - 

นายธีรยุทธ 
นักวิชาการงานทั่วไปชาํนาญการ 

- 
 

- - - 

 



 
 

ผ. 12.18-7 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดภูเก็ต 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.1 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

นายวรรธนเศรษฐ เดชพิชัย 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

- 082-431-3232 - 
 

- 

นายเกอกทัศน อรุณมเศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- 087-653-3621 - 
 

- 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

2.1 สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต นายยศธร ชาลวีัลย 
รักษาการแทนประมงจังหวัดภูเก็ต 

- 080-717-2028 - - 

2.2 โครงการชลประทานภูเก็ต นายเสวี  ทรายทอง 
นายชางชลประทานปฏิบัติงาน 

- 09 8045 6185 0 7632 1029 
 

- 

2.3 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต นายพิสิษฐ  บํารุงพงษ 
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 

- 076-617-245 076-352-136 pkto1@ldd.go.th 

3. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต 

 

นายภูเบศ จอมพล 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฎิบัติการ 

- 076-211-067,  
085-0688160 

- 
 

phubas_999@hotmail.com 

นายพงษพันธ วองไว - - - - 
จินตนันท วัชรสิงห 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
สวนสิ่งแวดลอม 076 211 067 ตอ 14 076 211 067  

ตอ 14 
enviphuket2559 

@gmail.com 
3.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑๕ (ภูเก็ต) 

นางสาวสิริพร  ตันบุตร 
นักวิชการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 09 2262 1852,  
076-219-329 ตอ 24 

0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th   

นางสาวปริเมษ  เจริญนพคุณ 
นักวิชการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

- 08 9120 7711 
 

0 7621 9603 
 

- 

3.3 สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๖ 
(ภูเก็ต) 

นายสุริยะ  สอนเสริม 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

- 081-978-6859 - - 

4. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

4.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
ภูเก็ต 

นายปริญญา  จริยหัตถะกิจ 
หัวหนาฝายสาธารณภยัฯ 

กองชาง 

- 081-892-8623 076-356-028 
 

- 



 
 

ผ. 12.18-8 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

 4.2 เทศบาลนครภูเก็ต นายจกัรกฤษณ  สงแสง 
นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

- 076-250-439 
 

076-250-439 
 

khunojo@gmail.com 

นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติพงษ 
ผูอํานวยการสํานกัการชาง 

สํานักการชาง 076-212 196 076-250 439 - 

4.3 เทศบาลเมืองปาตอง นายศุภกร  มีแกว 
รก.ผอ.กองชางสุขาภิบาล 

- 081-958-5226 - - 

4.4 เทศบาลเมืองกระทู นางสาวภูริฐญา  นวลปาน 
ผช. นักวิชาการสุขาภิบาล 

- 085-904-0567 076-322-142 - 

 



 
 

ผ. 12.18-9 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดระนอง 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง พ.ท.อัศณีย  เลี้ยงรักษา 
รองหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

ความมั่นคงฯ 

- 081-710-3131 - 
 

asnee.le@hotmail.com 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.1 สํานักงานจังหวัดระนอง นายพรประสิทธิ์  อิสริยะมงคล 
หัวหนาสาํนักงานจังหวัดระนอง 

- 089-203-4299 077-800-166 
 

- 

2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดระนอง 

นายเกษม  ทองรอด 
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมฯ 

- 081-958-0012 077-800-133 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดระนอง 

ศุภลักษณ เสถียรวุฒกิุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- - 
 

- - 

3.2 โครงการชลประทานระนอง นายฮาซันกาแมล  สัญญา 
วิศวกรชลประทานปฏิบัตกิาร 

- 083-292-6915 077-880-393 Hasankameal@gmail.com 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง นางสาววิลาวัลย  สงคคง 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

- 081-938-6272 077-989-825 Rng01@dd.go.th 

4. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง 

นางสาวชินานาฏ ลกิขะไชย 
นักวิชาการปสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 084-178-2958 077-823-255 monre_rn@hotmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑2.19 
 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
 

 - นราธิวาส 
 - ปตตานี 
 - ยะลา 
 - สตูล 
 - สงขลา 
 
 



 
 

ผ. 12.19-1 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดนราธิวาส 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส นายแพทยสมหมาย  บุญเกลีย้ง 
สาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส 

- 073-3532061 073-532060 
 

- 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดนราธวิาส 
 

นายเศกสรรค อารยาพันธ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- - - - 

2.2 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนราธวิาส 

นายวิเชยีร ทองเอียด 
ทองถิ่นจังหวัดนราธวิาส 

- 073-642-640 
 

073-642-640 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

3.1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนราธวิาส 

นางสาวพรรณวดี  บัวฤทธิ ์
เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 

- 073-532082-3 073-532082-3 - 

3.2 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส นายมงคล  นิตยบูรณ 
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

นราธิวาส 

- 073-530775 073-530776 - 

3.3 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นราธิวาส 

นายเสรีย  แปนคง 
เกษตรจังหวัดนราธวิาส 

- 073-532222 
 

073-532217 - 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นราธิวาส 

นายคณบดี สัมพัชน ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นายสรายุทธ  จันทสงค 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 073-532151, 082-
263-3499 

073-532154 - 

6. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

6.1 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน
นราธิวาส 

นางสาวสุธิรา  พูลทอง 
พนักงานการตลาด 3 

- 073-522411, 082-
821-4229 

 

073-542347 
 

suthira.poal@tat.or.th 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนราธวิาส 

นางสาวโสภิตา  จันทมณีโชต ิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 073-3652651,  
081-599-8743 

073-642652 
 

- 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8.1 เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 
นายชูชัย  แวสุหลง 

วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ 
- 073-511048 ตอ 4 - - 

  



 
 

ผ. 12.19-2 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดปตตานี 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปตตานี นายจารุวัฒน เกลีย้งเกลา 
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดปตตาน ี 

- 089-203-2150 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดปตตาน ี
 

นางสาวชฎาภรณ  ราชแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 073-333208 
 

073-337145 maitani_n03@yahoo.co.th 

2.2 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปตตาน ี

นายอาดีลน อะยูยา 
พนักงานวางผังเมือง 

- 084-313-5255 
 

- 
 

- 

2.3 สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดปตตาน ี

นายกฤตภาส วิรัตนกุล 
ผอ.งานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น 

- 089-586-5416 - 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด
ปตตานี 

นายประเสริฐ เพ็ชรศิร ิ
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกร 

- 081-598-3099 - 
 

- 

3.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดปตตาน ี

นายธีรชาติ เหลิมเจริญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- - - - 

3.3 โครงการชลประทานปตตาน ี นายวินยั  สัมพันธรัตร 
วิศวกรชลประทานชาํนาญการ 

- 073-340252-3 
 

073-340529 winai41@gmail.com 

3.4  สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดปตตานี 

นายอับดุลเหลาะ สนิจวงศ 
นายชางสํารวจชํานาญงาน 

- 081-598-3099 
 

- 
 

- 

4. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

4.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ปตตานี 

นางสาวราตรี ศรีสุวรรณ 
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญช ี

- - - - 

5. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

5.1 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) จังหวัดปตตานี 

นางสาวจินดารัตน สัตยพงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 081-690-4113 - - 

6. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตาน ี
 

นางสาวธันยาภรณ หทัยทิพย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 073-460067 073-460067 tanya_hataipitak@yahoo.com 



 
 

ผ. 12.19-3 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

  นางพรทิพา ไชยณรงค 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการ 

สวนสิ่งแวดลอม 073-460067 
 

073-460067 
 

moomoo498@gmail.com 
 
 

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

7.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ปตตานี 

นายอรุณ อนันตสิทธิ ์
ผูอํานวยการกองชาง 

- 073-349671, 081-
959-5227 

074-325025 - 

7.2 เทศบาลเมืองปตตานี นายวิจิตร  ดวงอินทร 
ผูอํานวยการสํานักการชาง 

- 073-335920 
 

073-335919 - 

  



 
 

ผ. 12.19-4 
          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดพัทลุง 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ร.อ. ณัฐพงศ สังขสิงห 
รองหัวหนากลุมงานกิจกรรมมวลชน  

- 084-631-6525 074-611441 - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน 
ทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

- 074-617961-2 074-617960 - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดพัทลุง 

นางประภาพร  แกวเอยีด 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 

- 074-617046,  
083-510-3538 

074-617046 
 

taw130721@gmail.com 

2.3 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพัทลุง 

นายวีระยุทธ เมฆินทรางกูร 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

- 074-612013-4,  
086-963-8453 

074-612014 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพัทลุง 

นายสมโชค  หาญนวิัติกุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ 

- 078-621746,  
086-4765362 

 

074-614203 paco_plg@opsmoac.go.th 

3.2 สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง นายนิติพัฒน  เตียนพลกรัง 
ประมงจังหวัดพัทลุง 

- 074-604631 074-604632 - 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง นายอับดุลเลาะ  หะยหีะเต็ง 
นวก.เกษตรชํานาญการพิเศษ 

- 074-681205,  
089-737-1133 

074-681205 - 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พัทลุง 

นางพรทิพา อัครสุต 
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 

- 081-738-0367 074-611772 
 

- 

นายภาสกร ยุตาถม 
เจาพนักงานตรวจโรงงานชํานาญงาน 

- 074-612416 074-611772 - 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง 

นางศาณี ทิพยทะเบยีนการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 081-599-9911 - 
 

- 

คุณวชิระ - 074-840-823 ตอ 17 - - 

  



 
 

ผ. 12.19-5 

          

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดยะลา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กระทรวงมหาดไทย 1.๑ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดยะลา 

นางสุพัตรา สุวรรณโณ 
รก.ทองถิ่น จ.ยะลา 

- 094-005-2863 073-222-786 - 

2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

2.1 สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 
  

นายสมปอง  แสงทอง 
เจาพนักงานประมงอาวุโส 

- 073-213971 073-242973 
 

- 

นายอนกุูล ลิขิตพงศากุล 
พนักงานประมงยะลา 

- - - - 

2.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดยะลา 

นายเจษฎา  ขวญัแกว 
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

- 073-221711,  
089-656-5605 

073-221692 paco_yla@opsmoac.go.th 

2.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดยะลา 

นายอดินันท  แวสาแล 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ 

- 073-361254,  
089-298-4817 

073-362254 yala@alro.go.th 

2.4 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา นายสมศักดิ์  ยาชะวัด 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

- 
 

073-297025,  
081-542-5120 

073-297160 
 

sak5725@hotmail.com 
 

3. กระทรวงพลังงาน 3.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดยะลา นางปวีนา  โสะโหรน 
นักวิชาการพลังงานปฏบิัติการ 

- 073-203541,  
085-145-5112 

073-20541 pvn_hh@hotmail.com.com 

4. กระทรวงสาธารณสุข 4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยะลา 

นายซาอูดี  เจะดอเลาะ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- 081-957-9893 - - 

5. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 

นายพิเชษฐ จันทรุงโรจน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการ 

- 073-203-535, 089-
734-3573 

- mnre-yala@hotmail.com, 
pichet3573@gmail.com 

นางสาวกัลยา โตะแวยายี 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- - - - 

6. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

6.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา 

นายสมยศ  จุลบุตร 
หัวหนาฝายสาธารณภยัฯ 

- 073-203625,  
082-268-2987 

073-203625 
 

- 

6.2 เทศบาลนครยะลา นายสมหมาย ลกูอินทร 
รองปลัดเทศบาล 

- 073-212141 073-215675 - 

6.3 เทศบาเมืองเบตง นางสาวจรัสศรี  รุงชานิวัฒน 
นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

- 073-246208,  
081-481-6743 

073-230551 jara_r@hotmail.com 
 

 



 
 

ผ. 12.19-๖ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสงขลา 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ร.ต. สิริพงศ  - 087-278-2798 - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดสงขลา 
 

นายบันลือเดช ทองนุย 
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรฯ 

- 089-203-4342 - - 

2.2 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคใตชายแดน 

นายสนั่น ณ นวุงษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- - 
 

- 
 

- 

2.3 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดสงขลา 
 

นางอัชยา  เลาหสุทธิโชค 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 074-316380 ตอ 384 074-316380,384 - 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

3.1 สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 
 

นายผดุงเดช  ลือปยะพาณิชย 
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดสงขลา 

- 074-313423 074-313423 
 

songkla@dpt.mail.go.th 

3.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 9  

นายพลเชษฐ ตราโช 
ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 9 

- 081-407-7370 - - 

นางสาวสุดารัตน แซอุย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- 089-466-1554 - - 

3.3 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 
(สงขลา) 

นายพรพรหม  พรหมเดชะ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

- 074-330234 074-330237 
 

pronprom029@gmail.com 

3.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายอนุชา ยาจืด 
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและ

สารสนเทศ 

- 081-276-1671 
 

- 
 

- 

3.5 สํานักงานสงเสริมการเกษตร
จังหวัดสงขลา  

นายประถม มุสิกรักษ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 
 

- 089-657-6437 
 

074-330-263 
 

- 
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3.6 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นางสานุชภานต เรืองกูล 
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

- 087-292-5308 
 

- 
 

- 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัด
สงขลา 

นายธวัชชัย  พันประสงค 
วิศวกรชํานาญการ 

- 074-307062-5 - - 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 

นางยินดี โภชนุกูล 
นักวิชาการศึกษา 

- - - - 

6. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

6.1 สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน
หาดใหญ 

นายอุทิศ สวัสดิ์ 
รอง ผอ.สํานักงาน 

- 085-123-1105 - - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา 

นายจินตวดี  พิทยเมธากูล 
ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสงขลา 

- 074-311579 074-327428 songkhla.org@mnre.mail.go.th 

นายสาคร คําชุม 
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

- 086-962-9282 
 

- - 

นางสนทญา ผุดผอง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- - 
 

074-316-234 ตอ 
214 

- 

นางนาจิตร จันทรหอม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 086-692-7309 - - 

นายปณณทัต นิลทรัตน 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 099-392-3519 - - 

สนธญา ผุดผอง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

สวนยุทธศาสตร 0-7431-6234   
ตอ  214 

0-7431-6234  
ตอ  200 

msontaya@yahoo.com 

7.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 
๑๖ (สงขลา) 

นางมุกดา  จอกลอย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- 074-311882 ตอ 19, 
086-968-3876 

 

074-311882 ตอ 
13 

mook16@gmail.com 

นางสาวตวงพร  แปนพุม 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

 074-311882 ตอ 19, 
081-542-6955 

074-311882 ตอ 
13 

toung72@hotmail.com 

คุณธฤษวรรณ  นนทพุทธ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ตอ ๑๙ - reo16@mnre.mail.go.th 

7.3 สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค ๘ 
(สงขลา) 

นางสาวบุญธิดา  เปลงแสง 
ผอ.สวนยุทธศาสตร 

- 081-0514047 074-251157 - 
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7.4 สํานักทรัพยากรน้าํบาดาล เขต 
๑๒ (สงขลา) 

นายนวพงษ   สมบูรณ 
นักวิชาการทรพัยากรธรณีปฏิบัติการ 

- 085-0423739 074-447205 
 

- 

นางสาวอธิบดี พรหมมณ ี
เจาพนักงานทรัพยากรธรณี 

- 097-3464727 
 

074-447205 - 

7.5 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ที่ ๑๓ (สงขลา) 

นายวัชระ  จิตจํานงค 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

- 074-205990,084-256-
7224 

074-205990 
 

- 

นางสาวหยาดพิรุณ ลิ่มดุลย 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

- 074-205990,084-256-
7224 

074-205990 
 

yardpirun09@hotmail.com 

7.6 สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๕ 
(สงขลา) 

นายมงคล  ไขมุกด 
ผอ.สวนอนุรักษทรัพยากรปาชายฝง

และปาชายเลน 

- - - 
 

- 

นายณรงค  หมัดสุข 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

- 074-591727 074-591727 - 

8. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

8.1 เทศบาลนครสงขลา นายธวัชชัย  ประดิษฐอุกฤษฎ 
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล 

- 074-311015 074-325025 - 

นายจรูญ จันทรมณี 
หัวหนาฝายจัดการ 

คุณภาพน้ํา 

สํานักการชาง 081 - 7666017 074 - 325025 - 

8.2 เทศบาลนครหาดใหญ นายสมพร เหมอืงทอง 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิาร 

- - - - 

นางกิตติยา จุลบุตร 
นักวิเคราะหนโยบายและ 

แผนชํานาญการ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

074 200056, 
 074 200056 

074 200055 kittiya_18@hotmail.com 

8.3 เทศบาลตําบลจะนะ นายยศกฤต  มะย ิ
รองปลัดเทศบาล 

- 074-207101 
 

074-207101 
 

- 

9. ภาคเอกชน 9.1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายเฉลา  ภูพิชญาพันธุ 
ผูอํานวยการควบคุมคุณภาพ 

- 075-211902 075-211903 ftisk@hotmail.com 

9.2 หนังสือพิมพสยามทักษิณ ยุพเยาว เจริญมหัชชยั 
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพสยามทักษิณ 

- 081-598-0668 074-500-632 siamtaksin@hotmail.com 

10. สถาบันการศึกษา 10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ) 

ดร.มุมตาส มีระมาน 
รักษาราชการรองคณบดี 

- - - - 

ดร.ธิวาริ โอภธิากร 
อาจารย 

- 081-732-1009 - thiwari.op@skru.ac.th 
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ดร. อมรภัค  ณ นคร 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- 084-196-4991 - lumyaichutong@hotmail.com 

10.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 
อาจารย 

- 086-698-7788 074-260201 - 
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ฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64  จังหวัดสตูล 
 

หนวยงาน ผูรายงานขอมูล 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย 

เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร E-mail 

1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล เจตนพัธน ศรีวงศ 
นักวิชาการ  

- - - - 

2. กระทรวงมหาดไทย 2.๑ สํานักงานจังหวัดสตูล 
 

นางเพ็ญศรี เกตุสุริยวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

- - - - 

2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัจังหวัดสตูล 

นางสาววรรณทนีย ภูพันธ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

- - 
 

- 
 

- 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 
 

3.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสตูล 

นายณฤทธิ ์ บุญชยั 
เกษตรและสหกรณจังหวัดสตูล 

- 074-723112-3 
 

074723112 moac_stn@yahoo.com 

3.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล นายอารีต  บินหมัด 
หัวหนากลุมสงเสริมแล 

ะพัฒนาการผลิต 

- 074-711106,  
084-266-9990 

- - 

3.3 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล นายคํานึง  แสงขํา 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

- 082-432-0667 074-752077 
 

- 

4. กระทรวงพลังงาน 4.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดสตูล นางสาวเจนจิรา  ไลสุด 
นักวิชาการพลังงานปฏบิัติการ 

- 074-724142  
,085-561-7799 

074-724142 
 

satun@energy.go.th 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

นายเจษฎา  โตะปลัด 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

- 074-722314 074-721224 jedsada033@gmail.com 

6. กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

6.1 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล 

นางสาวภัชกุล ตรีพันธ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- 089-490-9165 074-711225 - 

7. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7.1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล 

นางสาวกานดา  เรื่องหนู 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ 

- 074-711039 ตอ 17 074-721391 
 

ruanguu@yahoo.com 

นางสาวขวญัหทัย  ใชยคาํ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

- 074-711039 ตอ 14 
 

074-721391 
 

satunenvi@hotmail.com 

นายอาลี สุขสุวรรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ 

- ๐-๗๔๗๑-๑๐๓๙ ตอ ๑๔ ๐-๗๔๗๒-๑๓๙๑ satunenvi@hotmail.com 
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