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คํานํา 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕-๓๖ กําหนดให

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จัดทําแผนปฏิบัติการ เรียกวา “แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนดข้ึนตามมาตรา 
๑๓(๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําและประกาศใชแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมมาแลว รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ โดยฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
เพื่อเปนกรอบชี้นําใหภาคีเครือขายการพัฒนาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลา ๕ ป และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมุงหวังใหภาคีเครือขายมีการบริหารจัดการใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลอง 
และสงเสริมซึ่งกันและกัน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม  
ไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะปแรกของแผน) เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาคีเครือขายที่เก่ียวของ วามีการนําตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ ไปใชในการดําเนินงาน
ตามหนาที่ และอํานาจที่มีอยูมากนอยเพียงใด โดยนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการติดตาม เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการรบัขอมูลจากหลากหลายมุมมอง รวมทั้งรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการ
ดําเนินการตามแผนจัดการฯ ในระยะปแรกของแผน เพื่อเปนขอมูลและขอเสนอแนะ ในการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลในระยะกลางแผน และระยะปลายแผนตอไป สํานักงานนโยบายฯ  
ตองขอขอบคุณภาคีเครือขาย ทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงาน ที่มีสวนรวมใหขอมูล และนําเสนอ
ความคิดเห็นที่เปนประโยชน ชวยสะทอนขอมูลและขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ในระยะ
ตอไป ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามประเมินผลฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนแกหนวยงานเครือขาย นําไปประเมินสถานการณและปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ ใหเขมขนและสอดคลอง 
เสริมแรงซึ่งกันและกัน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนตอประชาชน 
ผูสนใจ ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนผูรับผลของการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโดยตรง เพื่อรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานในการพัฒนาอยาง
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สืบไป 

 
 

     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                     พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ข1-1 

 

 สารบัญ  

   
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูป จ 
บทที่ 1   บทนํา 1-1 
 1. หลักการและเหตุผล 1-1 
 ๒. วัตถุประสงค  1-3 
 ๓. ผลผลิตและเปาหมาย 1-3 
 ๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 1-3 
 ๕. ระยะเวลาดําเนินงาน 1-6 
 ๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1-7 
 7. วงเงินงบประมาณ 1-7 
 8. ผูรับผิดชอบและติดตอประสานงาน 1-7 
   
บทที่ ๒ สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  ๒-๑ 
 1. สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 ๒-๑ 
 ๒. สรุปหนวยงานรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ๒-๑๕ 
   
บทที่ 3 ผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2560–2564 (ระยะปแรกของแผน)   
3-1 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 3-๒ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 3-๑๘ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางคุมคา และยั่งยืน 
3-๓๑ 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  และภัยธรรมชาติ และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

3-๔๑ 

 กรณีศึกษา หนวยงานที่ดําเนินการตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ไดบรรลุเปาหมาย 
ความเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน ในการดําเนินการตามแผนงาน  
และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๓-๕๐ 
๓-๕๒ 

   
บทที่ 4 สรุปการติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2560–2564 (ระยะปแรกของแผน) และขอเสนอแนะ 
4-1 

 ๑. สรุปการติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  
(ระยะปแรกของแผน) 

4-1 

 ๒. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและแนวทางการปฏิบัต ิ 4-๖ 
 ๓. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวม 4-๘ 
 ๔. บทสรุป 4-1๐ 
บรรณานุกรม  บ-๑ 
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 สารบัญ  

   
ภาคผนวก ก ขอมูลตัวชี้วัด (Baseline data) 
ภาคผนวก ข คําอธิบายตัวชี้วัด  
ภาคผนวก ค อักษรยอชื่อหนวยงาน  
ภาคผนวก ง สรุปหนวยงานรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  
ภาคผนวก จ ฐานขอมูลภาคีเครือขาย  
ภาคผนวก ฉ รายงานการสัมมนา เร่ือง การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-

2564 (ระยะปแรกของแผน) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การเดนส 
กรุงเทพฯ 

 

ภาคผนวก ช สรุปความคิดเห็นตอการจัดสัมมนา เร่ือง การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 (ระยะปแรกของแผน) ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็น 
และรายชื่อผูเขารวมสัมมนา 
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 สารบัญตาราง  
  หนา 
ตารางท่ี  

1-1 แผนการดําเนินงาน 1-6 
๒-๑ ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564  ๒-๔ 
๒-๒ ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖4 ๒-๕ 
๒-๓ สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และแนวทางปฏิบัติทีส่ําคัญ ภายใตแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
๒-๑๐ 

๓-๑ สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรที่ ๑ ๓-๓ 
๓-๒ สรุปตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ ๓-๓ 
๓-3 สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ ๓-๕ 
๓-4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 1   ๓-๖ 
๓-5 สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรที่ 2 ๓-1๘ 
๓-6 สรุปตัวชี้วดั หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ๓-1๙ 
๓-7 สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ๓-๒๐ 
๓-8 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 2  ๓-2๒ 
๓-9 สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรที่ 3 ๓-3๑ 

๓-10 สรุปตัวชี้วดั หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ๓-3๑ 
๓-11 สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ๓-33 
๓-12 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 3  ๓-๓4 
๓-13 สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรที่ 4 ๓-41 
๓-14 สรุปตัวชี้วดั หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ๓-4๒ 
๓-15 สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ๓-4๓ 
๓-16 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรที่ 4  ๓-4๕ 
๔-1 สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชีว้ัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

(ระยะปแรกของแผน) 
๔-๑ 

๔-2 ตัวชี้วัดของแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ที่ดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมาย 
และสอดคลองกับทิศทางของตวัชี้วัด (ระยะปแรกของแผน)   

๔-๒ 

๔-3 ตัวชี้วัดของแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ที่ยังอยูระหวางดําเนินงานใหบรรลุผล 
ตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวชีว้ัด (ระยะปแรกของแผน) 

๔-๓ 

๔-4 ตัวชี้วัดของแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ที่ไมมีการรายงานขอมูล  
(ระยะปแรกของแผน) 

๔-๖ 

๔-5 สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2560-2564 (ระยะปแรกของแผน) 

๔-๘ 

 



ง3-1 

 

 สารบัญรูป  

  หนา 
รูปท่ี  

1-1 ความสัมพันธของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 

1-๒ 

๑-๒ ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 1-๕ 
๒-๑ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕64) ๒-๓ 
๔-๑ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

(ระยะปแรกของแผน) 
๔-๒ 

๔-๒ ผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัต ิภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

๔-๙ 

 



 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 



 1-1  
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีภารกิจในการกําหนดนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ภายใตการกํากับของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) โดยพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา  
๑๓ (๑) กําหนดใหมีการจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ 
และมาตรา ๓๕-๓๖ กําหนดใหมีการจัดทําและประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งที่ผานมา ไดมีการจัดทําและ
ประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแลวทั้งสิ้น ๕ ฉบับ คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542-2549 
กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2549 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 2550-2554 แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 และฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  
เพื่อเปนกรอบชี้นําใหภาคีการพัฒนา ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ในชวงระยะเวลา ๕ ป ที่มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. 2560-2564 และมุงหวังใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนไปในทิศทางที่
สอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

จากสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
และมีปจจัยภายนอกที่สําคัญ ที่สงผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางออม ตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก เชน การเขาสูประชาคมอาเซียน พันธกรณีระหวางประเทศ กระแสความตื่นตัวของภาค
ประชาชน ภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยสีมัยใหม จึงจําเปนจะตอง
มีการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใหสามารถนําผลจากการติดตาม
ประเมินผลดังกลาว ไปใชประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการเพื่อปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ ไดอยางทันเหตุการณ ซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ไดเสนอแนะกลไก
การติดตามประเมินผลในเบื้องตนไวเปน ๒ ระยะดวยกัน คือ ๑) การติดตามประเมินผลตามเปาหมายในระยะ ๒ ป 
หลังจากการประกาศใช เพื่อรายงานความกาวหนา และนําผลการประเมินที่ได ไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
แผนจัดการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัต ิ 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว และ ๒) การติดตามประเมินผลตามเปาหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
แผนจัดการฯ (๕ ป) เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน ตามแนวทางและมาตรการที่ไดเสนอไวใน 
แผนจัดการฯ และนําไปใชประกอบการจดัทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในฉบับตอไป  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม  
ไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง โดยเห็นวา การติดตามประเมินผลแผน
จัดการฯ ควรตองดําเนินการตั้งแตปแรกของแผนจัดการฯ เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการระยะแรกและทราบ
แนวโนมของผลสํารวจของการดําเนินการตามแผนจัดการฯ จึงไดจัดทําโครงการติดตามและประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและภาคี
เครือขายตางๆ ที่เก่ียวของ วามีการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันกับตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือไม โดยในคร้ังนี้ เปนการติดตามผลการดําเนินการตามแผนจัดการฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 
สําหรับการติดตามประเมินผลในระยะตอไป และผลการดําเนินงานดังกลาว ตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายของแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ มากนอยเพียงใด โดยนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการรับขอมูลจากหลากหลายมุมมอง และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
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แผนจัดการฯ ระยะปแรกของแผน จะนํามาพิจารณาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ในระยะคร่ึงแผน ตลอดจนเพื่อเผยแพรใหสาธารณชน ได
เกิดความรูความเขาใจตอแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศมากยิ่งข้ึน โดยมีกรอบแสดงความสัมพันธของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
จัดการฯ ดังแสดงในรูปที่ ๑-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑-1 ความสัมพันธของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

การพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม/ 
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

บริบทของสังคมไทย 
 
 

การสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ซึ่งสงผลกระทบตอคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ปญหาสาธารณะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64   
 

นโยบายหลักของประเทศ 

ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ยุทธศาสตรหลัก 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของประเทศ 

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

 

ผลผลิตของนโยบาย 

การติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
พรอมท้ังสรางภาคเีครือขายเพ่ือขับเคลื่อนการติดตามประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ผลลัพธของนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีไดรับการปองกัน บําบัดและฟนฟู 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา    

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 

ธรรมชาติและการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรยอย 

  ๓1 ตัวช้ีวัด ๑๑ กลยุทธ ๓0 แผนงาน ๒21 แนวทางการปฏิบัต ิ
 

นโยบายยอย 
 

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดลุระหวาง
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2. วัตถุประสงค  
2.๑ เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ ตามเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ หลังการประกาศใชแผน ๑ ป (ระยะปแรกของแผน) 
2.2 เพื่อรวบรวมปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ เพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป 
 

3. ผลผลิตและเปาหมาย 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน) 

ประกอบดวย ๒ สวนหลัก คือ  

สวนที่ 1 : การติดตามผลในการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยติดตามผลการแปลงแผนจัดการฯ ของ
หนวยงานที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนงาน/กลยุทธ รายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการฯ 
และติดตามผลการดําเนินงานตามเปาหมายหลักของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และการนําแผนจัดการฯ ไปใช 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่เก่ียวของในระยะปแรกของแผน 

สวนที่ 2 : การรวบรวมปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ เพื่อ
นําผลดังกลาว ไปใชประโยชนในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการติดตามประเมินผลในระยะตอไป ใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะทอนขอมูลและขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจากภาคีเครือขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
4. ขอบเขตการดําเนินงาน  

ข้ันตอนการดําเนินการ (ดังแสดงในรูปที่ 1-2) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
4.1 ศึกษาและทบทวนขอมูลสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ไดแก 

วิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานของแผนจัดการฯ และตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวย คําอธิบายตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน และความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายที่เชื่อมโยงกันในแตละยุทธศาสตร และกําหนดกรอบและแนวทางการ
ติดตามผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

4.2 จัดทําแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน ภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และจัดสงใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในแผนจัดการฯ ทั้งใน
สวนที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติในแตละแผนงาน และหนวยงานที่สนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ไดแก หนวยงานราชการในสวนกลาง (ไดแก สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม องคกรอิสระ องคกรสงเสริมการเมืองภาคประชาชน) สวนภูมิภาค (ไดแก จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หมูบาน) สวนทองถ่ิน (ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) และรูปแบบพิเศษ เชน กทม. และ พัทยา) องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา เปนตน เพื่อสอบถามความกาวหนาการดําเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัต ิ
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งปญหาอุปสรรคจากการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ เพื่อรวบรวม
และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานในชวงระยะ ๑ ปแรกของการประกาศใชแผนจัดการฯ  

4.3 เก็บรวบรวมแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ จากหนวยงานภาคีเครือขาย และบันทึกขอมูลลงในตารางฐานขอมูลจําแนก
รายยุทธศาสตร เพื่อจัดทํา (ราง) ผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน และแนวทาง
การปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน) 

4.4 จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปแรก
ของแผน) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการตามแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลแกภาคี
เครือขาย และรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติภายใต 
แผนจัดการฯ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาคีเครือขาย ในการแกไขปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
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ตอการดําเนินการตามแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ โดยมีกลุมเปาหมาย 
ทั้ง หนวยงานราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชน
ดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เปนตน  

4.๕ สรุปผลขอมูลจากการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน) ซึ่งหนวยงานภาคีเครือขายไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นตอการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ เพื่อรายงานผลการดําเนินการตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด 
ที่กําหนดไว ตามแผนจัดการฯ และขอมูลสนับสนุนที่สอดคลองกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรตามที่
หนวยงานภาคีเครือขายรับผิดชอบ และขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาคีเครือขาย และการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป 

4.๖ จัดทําฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ใหเปนปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยขอมูล อาทิ ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ผูประสานงาน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail address) เบอรโทรศัพท และโทรสาร  เปนตน เพื่อใชประโยชนในการติดตอประสานงานและ
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

4.๗ จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปแรก
ของแผน) ฉบับสมบูรณ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระยะตอไป และเผยแพรใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก หนวยงานภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสาธารณชนไดรับ
ทราบ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนตอไป 
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รูปที่ 1-๒   ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

  

จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

(ระยะปแรกของแผน) ฉบับสมบูรณ 

ทบทวนขอมูลสาระสําคัญของแผนจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔    

จัดทําแบบรายงานการตดิตามประเมนิผลความกาวหนา
ในการดําเนินการ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

จัดทําฐานขอมูลเครือขาย 
การติดตามประเมินผลแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

   

สรุปผลขอมลูและขอเสนอแนะ 
ในการติดตามประเมินผลแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

จัดสงแบบรายงานใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีรับผิดชอบขอมลูตามตัวช้ีวัด  
และแนวทางการปฏิบัติในแตละยทุธศาสตรภายใตแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอม 
่  

จัดทํา (ราง) รายงานผลการตดิตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะปแรกของแผน) 

เก็บรวบรวมแบบรายงานและบันทึกผลขอมลู 
การติดตามประเมนิผลแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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5. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑-1 
ตารางที่ ๑-1 แผนการดําเนินงาน 

 
  

กิจกรรม 
25๖๐ 25๖๑ 

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. ทบทวนขอมูลสาระสําคัญของแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ 

            

2. จัดทําแบบรายงานการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการ
ภายใตแผนจัดการฯ  

            

๓. จัดสงแบบรายงานใหหนวยงานที่
รับผิดชอบขอมูลตามตัวชีว้ัด และแนวทาง
การปฏิบัติในแตละยุทธศาสตร 

            

๔.เก็บรวบรวมแบบรายงานและบันทึกผล
ขอมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ 

            

๕.จัดทํา (ราง) รายงานผลการตดิตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และเอกสารประกอบการประชมุสัมมนา 

            

๖.จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผล
แผน จั ด ก ารคุ ณ ภ าพ สิ่ งแ วดล อม  ณ 
กรุงเทพมหานคร 

            

๗. สรุปผลขอมูลและจดัทําขอเสนอแนะ 
ในการติดตามประเมินผลแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

            

๘. จัดทําฐานขอมูลเครือขายการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

            

๙. จัดทํารายงานติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(ระยะปแรกของแผน) ฉบับสมบูรณ 
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรของแผนจดัการฯ 

สามารถนํ าไป ใช เป นขอมูลประกอบ  ในการขับ เคลื่ อนแผนจัดการคุณ ภาพสิ่ งแวดลอมในระยะตอไป 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6.2 หนวยงานภาคีเครือขายที่เก่ียวของ มีความเขาใจในแผนจัดการฯ และความเชื่อมโยงของการติดตาม
ประเมินผลตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติในรายยุทธศาสตร กับเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนจัดการฯ 
รวมทั้งเกิดการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญของแผนจัดการฯ และใหความรวมมือในการผลักดันแผนจัดการฯ 
ไปสูการปฏิบัต ิ 

6.3 เกิดการประสานความรวมมือและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 
ไปสูการปฏิบัติใหมีมากข้ึน และกอใหเกิดการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ โดยการมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ บนฐานการมีสวนรวม และรวม
ผลักดันใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เปนไปในทิศทาง ที่ประสานสอดคลองกัน 
 
7. วงเงินงบประมาณ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 307,60๐ บาท  
 
8. ผูรับผิดชอบและติดตอประสานงาน 

กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน  
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 0-2265-6540   
โทรสาร : 0-2265-6686 
E-mail: mepponep@gmail.com  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๒ 

 
สาระสําคัญของ                   

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม             
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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บทที่ 2 

สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  
 

๑. สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560–2564 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีความมุงหวังใหการจัดการและแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเปนเชิงรุก รวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทและสิทธิ
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม โดยมุงเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อใหสังคมไทยยืนหยัดไดอยางมั่นคง 
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม และสงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
ในกระบวนการจัดทําแผนจัดการดงักลาวนั้น ไดใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของ 
โดยผานการระดมความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ ทั้งการประชุมกลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในสวนกลาง สวนภูมิภาค  
และประเทศ เพื่อใหไดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่สามารถขับเคลื่อนและนําไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิผล และเปนรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาประสงค ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน : อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมุงสู 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

พันธกิจ : ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหมีการใช 
ประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพที่ดี บนพื้นฐาน 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

วัตถุประสงค :  1) เพื่อใหทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของ มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

 2) เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับ 

แนวทางการพัฒนาประเทศ และชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรม และบรรลุเปาหมาย บนพื้นฐานการเติบโตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค : เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ  
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังแสดงในรูปที่ ๒.๑ 
 

ยุทธศาสตรแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก   
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ใหความสําคัญตอการอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ  
เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ  
ใหฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับการสงเสริม ทั้งการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนอยาง
สมดุลเปนธรรม และเกิดความมั่นคง มี 2 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก แผนงานทรัพยากรปาไม แผนงานทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 
แผนงานทรัพยากรดินและที่ดิน แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แผนงานทรัพยากรธรณี และแผนงานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ กลยุทธที่  1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน
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ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก แผนงานการมีสวนรวมในการจัดการ แผนงานการเสริมสรางศักยภาพการจัดการ  
และแผนงานการเสริมสรางความรูและความตระหนัก 

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู มุงเนนให
ความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่ เกิดข้ึน ณ แหลงกําเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในทุกข้ันตอน 
สนับสนุนการนํากลับมาใชใหม และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนยในการจัดการของเสียที่เกิดข้ึน รวมถึงเพิ่มความ
รับผิดชอบของผูผลิต ใหมีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑของตนเอง และซากผลิตภัณฑที่เกิดข้ึน อยางครบวงจร โดยเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมี
คุณภาพทั้งการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอดสิ่งแวดลอมที่ดีสูรุนตอไป มี ๓ กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 2.๑ การ
ปองกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก แผนงานการพัฒนาเคร่ืองมือกลไกการบริหารจัดการ 
แผนงานการจัดการน้ําเสีย แผนงานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตราย กลยุทธที่ 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก แผนงานการ
พัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ  
กลยุทธที่2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและสิ่งแวดลอมอ่ืน ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก แผนงานการ
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 
เพื่อใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 
และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตร คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุมคา และยั่งยนื มี ๓ กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 3.๑ การสงเสริมการบริโภค
ที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และแผนงานการ
สงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลยุทธที่  3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบดวย  
๓ แผนงาน ไดแก แผนงานการเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการทองเที่ยว และกลยุทธที่  ๓.3  
การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการใชประโยชน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานการเพิม่มูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

  ยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ เปนการสรางศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยง
ใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดข้ึน โดยสรางความรู 
ความเขาใจแกประชาชน ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานตามพันธกรณีและ 
ความตกลงกับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค และประชาคมโลก ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย 
ของยุทธศาสตร คือ ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  
และมีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เปนเชิงรุก มี ๓ กลยุทธ 
คือ กลยุทธที่ 4.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และแผนงานการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธที่ 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความพรอมและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวของชุมชน และแผนงานการสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ และ กลยุทธที่ 4.๓ การพัฒนา
ความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการพัฒนา
และกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน และแผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวที
ระหวางประเทศ  

โดยสรุปยุทธศาสตรและแผนงานนําเสนอไวในตารางที่ 2-1 และตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ นําเสนอไวในตารางที่ 2-2 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 51–65) (สามารถดูคําอธิบายตัวชี้วัด 
ดังภาคผนวก ก ขอมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ดังภาคผนวก ข และอักษรยอชื่อหนวยงานดังภาคผนวก ค)  
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รูปท่ี 2-1  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕64) 

- ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

- ทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดิน 
- ทรัพยากรน้ํา  

- ทรัพยากรแร 
- ทรัพยากรพลังงาน 

2. สถานการณสิ่งแวดลอม และการดําเนินงานบริหารจัดการ  
- คุณภาพอากาศและเสียง 
- คุณภาพน้ํา 
- ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

3. สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
และการดําเนินงานบริหารจัดการ  

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ภัยธรรมชาติ 

4. สถานการณสิ่งแวดลอมเมืองและชมุชน และการดําเนินงาน
บริหารจัดการ 
5. สถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และการ
ดําเนินงานบริหารจัดการ 

- แหลงโบราณสถาน 
              - แหลงมรดกโลก 

6. สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญภายในประเทศ 

- การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายังไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ 

- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปราะบาง 

              

- การเรงลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศ 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังคงมีแนวโนมเสื่อม
โทรมลง 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
- บทบาทของชุมชนทองถิ่นที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมือง 

7. สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญของโลก 

              

- การเปลีย่นแปลงข้ัวอํานาจทางเศรษฐกจิโลก  
- การเพิ่มข้ึนของประชากรสูงวัย 
- การขยายความเปนเมืองและการเจริญเตบิโตของเมือง 
- การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
- ความกาวหนาของเทคโนโลย ี

วิธ
ีกา

ร/
เค

รื่อ
งมื

อ 

-  การวิเคราะหปจจัยแวดลอม โดยวิธี PEST Analysis 

หลักการที่นํามาพิจารณา 
1.  หลกัการพฒันาทีย่ั่งยนื  
๒. หลกัการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ                                                             
๓. หลกัการระวังไวกอน  
๔. หลกัผูกอมลพษิเปนผูจาย  
๕. หลกัผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย  
๖. หลกัความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน  
๗. หลกัธรรมาภบิาล  
๘. หลกัการขยายความรับผดิชอบแกผูผลติ  
๙. หลกัการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพ  
๑๐.หลกัสทิธิมนุษยชน  

- การนําผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis ไปกําหนดกลยุทธ 

- การวิเคราะห SWOT Analysis 

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64) 

การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

ไดรับการปองกัน 
บําบัด และฟนฟู 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา  

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตร ๔ ดาน 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางสมดุล 

และเปนธรรม 

สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 
๑. สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ และการดําเนินงานบริหารจัดการ 
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ตารางที่ 2-1 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 ความหลากหลายทางชวีภาพ 

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 การจัดการน้ําเสีย 
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 

และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยัง่ยืน 

3.1 การสงเสริมการบริโภคที่ยัง่ยืน 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
ทรัพยากรชีวภาพอยางยัง่ยนื 

3.3.1 การใชประโยชน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.3.2 การเพิ่มมูลคาในการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

4. สรางศักยภาพเพื่อ
รองรับการ

4.1 การสรางความรู ความเขาใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ

4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และสงเสริม
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ 

ประชาชนดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

ประชาชน 
4.1.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิม่ขีด
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 2-2  ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม                       
                  พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
1. การจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางสมดลุและเปน
ธรรม 
เปาหมาย 

ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพไดรับการสงเสริมทัง้

การอนุรักษ ฟนฟูและใช

ประโยชนอยางสมดลุเปนธรรม  

และเกิดความมัน่คง 

1.1 ประกาศใชแผนที่
แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนว
เขตเดียวกัน  
(One Map) และจาํนวน
พื้นที่จัดที่ดนิทาํกินให
ชุมชน 

ประกาศใช () 

ไมประกาศใช () 

 

 

 

 

- ทส (ปม./อส./

สผ.) 

- มท (ทด.) 

- กษ (พด./สปก.) 

1.2 รอยละของพื้นที่การ
ถือครองที่ดินแตละ
ประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้ง
ประเทศ 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./สผ.) 

- กค (ธร.) 
- กษ (พด./สปก./

กสส.) 
- พม (กพส.) 
- มท (ทด./ อปท.) 

1.3 พื้นที่ที่มีสภาพปา
รอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ แบงเปนพื้นทีป่า
อนุรักษรอยละ 25 และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 
15 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./

ทช.) 

- กษ (สปก.) 

1.4 ระดับการดําเนินงาน
การจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 
100) 

ดัชน ี  - ทส (ทน./ทบ.) 

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

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 

1.5 รอยละของพื้นที่ดิน
ที่ถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบ
กับพื้นที่ดนิทั้งหมด  

รอยละ  - กษ (พด.) 

1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ
ไดรับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ หรือมี
โครงสรางที่เหมาะสม 
(เปาหมายคือ ระยะทาง ๕๐ 
กิโลเมตร) 

ระยะทาง

(กิโลเมตร) 

 - ทส (ทช./อส.) 

- คค (จท.) 

1.7 ปะการังที่มีชีวิตมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 3 - 
9 

รอยละ  - ทส (ทช./อส.) 

1.8 อัตราการจับสัตวน้ํา
ตอ 
การลงแรงประมงทะเล 
(Catch Per Unit Effort : 
CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ํา
ไทย 

กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง 

 - กษ (กปม.) 

1.9 ยุทธศาสตร 
นโยบาย และแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากร
แรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ () 

ไมเห็นชอบ () 

 

 

 

- ทส (ทธ.) 

1.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิด
พันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงที่
อยูอาศัยตามธรรมชาติ 

รอยละ  - ทส(อส./ปม./

ทช./อสพ./สผ./) 

- สธ 

- วท 

- กษ 

1.11 สัดสวนเร่ือง
รองเรียน 
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมที่ไดรับ 
การดําเนินการ 

รอยละ  - ทส 

2. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการ
ปองกัน บําบัดและฟนฟู 

2.1 คุณภาพน้ําในแหลง
น้ําผิวดินอยูในเกณฑดีรอย
ละ 80 

รอยละ  

 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

- อก (กรอ.) 



2-7 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
เปาหมาย 

     สิ่งแวดลอมไดรับการ 
     จัดการที่ดีอยาง 

มีคุณภาพ ทั้งการปองกัน 
บําบดั ฟนฟู และการ
ถายทอดสิ่งแวดลอมที่ดสีูรุน
ตอไป 

2.2 คุ ณ ภาพ อากาศมี
จํานวนวันที่คาฝุนละออง
ข น าด เล็ ก ไม เกิ น  1 0 
ไมครอน  (PM10) อยู ใน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 99 

รอยละ 

 

 

 

- ทส (คพ.) 

2.3  ขยะมูลฝอยชุมชน
ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ไมนอยกวารอยละ 75 
โดยมีอัตราการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชน 
(Recycle) ไมนอยกวารอย
ละ 30 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

2.4  ของเสียอันตราย
ชุมชนไดรับการรวบรวม
และสงไปกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ  
ไมนอยกวารอยละ 30 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

2.5 จํานวนพื้นที่สีเขียวใน
เมือง ไมนอยกวา 10 
ตารางเมตรตอคน 

ตารางเมตร 

ตอคน 

 - มท (อปท.) 

- ทส (สผ.) 

2.6  มาตรฐานคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ไดรับการพัฒนา 

พัฒนา () 

ไมพัฒนา() 

 - ทส (สผ./ทธ.) 

- วธ (ศก.) 

- มท (อปท.) 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และ
ย่ังยืน 

    เปาหมาย 
    การใชทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
มีความคุมคา และยัง่ยืน 

3.1 การบริโภคพื้นฐาน
ตอการใชทรัพยากร 
(Material Footprint: 
MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอ 
การใชทรัพยากรตอคน 

    - ตัน 

- ตันตอคน 

 - วท (สวทช.) 

- นร (สศช.) 

3.2 สัดสวนของ
หนวยงานที่เขารวม
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สัดสวนปริมาณการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละ 

 

 

 

- ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

- ทุกหนวยงานที่

เก่ียวของ 
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ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ทิศทางของ

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
3.3 สัดสวนการใช
พลังงานตอจีดีพ ี

พันตนัเทยีบเทา

น้ํามนัดบิ (ktoe) /

พันลานบาท 

 - พน (สนพ./

พพ.) 

3.4 รอยละของจํานวน
ฟารมที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัตทิาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช 
และรอยละของพื้นที่
เกษตรอินทรีย 

รอยละ  - กษ 

(กวก. /มกอช./

สศก.) 

3.5 จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เขารวม
โครงการอุตสาหกรรมสี
เขียวเพิ่มข้ึน และผาน
เกณฑระดับสี่ข้ึนไป 

จํานวน  - อก 

(สป.อก./กรอ./

กพร./กสอ./

กนอ.) 

3.6 พื้นที่ทีไ่ดรับการ
พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศจํานวน 15 พืน้ที ่

จํานวน(แหง) 

 

 

 

- อก (กรอ./กนอ. 

/สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

3.7 จํานวนแหลง
ทองเที่ยวและสถาน
ประกอบการทีไ่ดรับการ
รับรองมาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทย 

จํานวน 

(แหง) 

 - กก 

 

3.8 ประกาศใช
กฎระเบียบเก่ียวกับการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

ประกาศใช () 

ไมประกาศใช () 

 - ทส 

- กษ 
- วท 
- สธ 

4. สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และ
สงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศ 
เปาหมาย 

ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการ

รับมือตอการเปลี่ยนแปลง

4.1 ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศใน
ภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสง ลดลงรอยละ 7 - 
20 ภายในป พ.ศ. 2563 
(เทียบเคียงกับกรณี
พื้นฐาน(Business as 
Usual: BAU) โดยใชป 
พ.ศ. 2548 เปนปฐาน) 

รอยละ  - ทส 

(สผ./อบก.) 

- พน (พพ.) 

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

ตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
สภาพภูมิอากาศและ 

ภัยธรรมชาติ และ 

มีความพรอมในความรวมมือ

ดานสิง่แวดลอมกับ

ตางประเทศ  

ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่

เปนเชิงรุก 

 
 
 

4.2 สั ด ส ว น พ ลั ง ง า น
หมุนเวียนตอการใชพลังงาน
ข้ันสุดทายเพิ่มข้ึนเปนอยาง
นอยรอยละ 25 

รอยละ  - พน (พพ.) 

4.3 จํานวนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินที่มีการบูรณา
การการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

จํานวน  

(แหง) 

 - ทส (สผ.) 

- มท (อปท.) 

4.4 องคกรหรือเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ 
ในพื้นที่ชุมชน 

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

ทน./ทบ.) 
- คค (สนข.) 

4.5 จํ านวนประชากรที่
เสี ยชี วิ ต สู ญหาย ได รั บ
บาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/
อพยพ เนื่องมาจากผลของภัย
พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ต อ
ประชากร 100,000 คน 

จํานวน 

(คนตอประชากร 
100,000 คน) 

 - มท (ศภช.) 

- มท (ปภ.) 

4.6 จํานวนความรวมมือ
กับตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานในแตละป 

จํานวน 

(โครงการ) 
 

 
 

- ทส (สป.ทส.) 
 

หมายเหตุ :             หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 

    หมายถึง เพ่ิมข้ึน      หมายถึง  ลดลง 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม, ๒๕60ข, หนา 59–63 

ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖4 
สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงาน กับแนวทางการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่สําคัญ ดังแสดงในตารางที ่2-3  
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ตารางที่ 2-3  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 รวมถึงสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เขตเมืองและชุมชน พรอมท้ังสนับสนุนการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ สงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟนยาวท่ีถูกตองตามกฎหมาย ใหสิทธิชุมชนเขาใช
ประโยชนจากปา โดยคํานึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว  

 
-พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 
40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

แผนงานท่ี 1.1.2 ทรัพยากรนํ้า/นํ้าบาดาล  
-อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีชุมนํ้า และแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือใหเปนแหลงกักเก็บนํ้า บรรเทาอุทกภัย
ในฤดูฝนรวมถึงเปนแหลงนํ้าของชุมชนไวใชประโยชนในฤดูแลง ฟนฟูและพัฒนาแหลงนํ้า
ธรรมชาติแหลงนํ้าท่ีมีอยูเดิมและลํานํ้าท่ีตื้นเขิน ท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแหลงนํ้าและการมีสวนรวมของประชาชน สารวจพ้ืนท่ีกักเก็บนาผิวดินท่ีมีศักยภาพ
และเหมาะสมเพ่ือกักเก็บนํ้าเปนแกมลิง  

 
-ระดับการดําเนินงานการ
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการ (เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี 1.1.3 ทรัพยากรดินและท่ีดิน  
-เรงรัดการฟนฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปญหาและเสื่อมโทรมใหมีคุณภาพท่ีดีเพ่ือคืนความอุดม
สมบูรณของดิน  
-สงเสริมใหลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีตนนํ้า ควบคูกับสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
และใชมาตรการการอนุรักษดินและนํ้า  

 
-รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูก
ทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับ
พ้ืนท่ีดินท้ังหมด (ลดลง) 

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 
โดยเฉพาะดานสุขภาพ รวมถึงสรางชองทางการเผยแพรขอมูลและการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน ในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรแร  
-สรางกลไกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินและชุมชน ในการติดตามตรวจสอบ และดูแล
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทาเหมืองแร  

 
-น โย บ าย ก ารบ ริ ห า ร
จัดการทรัพยากรแรไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะ 
รัฐมนตร ี

แผนงานท่ี 1.1.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
-อนุรักษพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมท้ังชนิดพันธุสัตวและพืชเฉพาะถ่ิน 
สัตวและพืชหายากและใกลสูญพันธุใหเปนฐานทรัพยากรท่ีมั่นคง ลดภัยคุกคามตอการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตวจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ สงเสริมการพัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย หรือการเก็บ
คาบริการเชิงนิเวศ 

 
-อัตราการสูญ เสียชนิด
พันธุท่ีถูกคุกคามชนิดพันธุ
เฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยู
อาศัยตามธรรมชาติ  

กลยุทธท่ี 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีสวนรวมในการจัดการ 
-เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษาติดตาม และตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานภาครัฐในลักษณะหุนสวนการ
พัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนประมงชายฝง การไมเผาปาหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร มี
การติดตาม เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา และเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

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

 
-  

แผนงานท่ี ๑.๒.๓ การเสริมสรางความรูและความตระหนัก 
-สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาทุกระดับ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยง
กับวิถีชีวิตและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง ประชาสัมพันธและอบรมใหทราบถึงกฎหมาย
และสิทธิของตนเองในการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  
-สนับสนุนและผลักดันใหทองถ่ิน เปนกลไกในการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ใหไดรับความรู
เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปดโอกาสใหประชาชนรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ
เพ่ือแกไขปญหาของชุมชน 

 
-  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 
กลยุทธท่ี ๒.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
แผนงานท่ี ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 
-ผลักดันการนําเครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิด  โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษ  
การเก็บคาธรรมเนียมการใชผลิตภัณฑท่ีกอมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินคามัดจํา-คืนเงิน บรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑตางๆ และสงเสริมหลักการ 3R (Reduce, Recycle, Reuse) มาปฏิบัติ  

 
-  

แผนงานท่ี ๒.1.๒ การจัดการนํ้าเสีย 
-สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานการจัดการนํ้าเสียใหแกประชาชน และผูท่ี
เก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีระบบการ
จัดการนํ้าเสีย มีการจัดการนํ้าเสียใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
-สงเสริมใหครัวเรือน รานอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก หรือมีการ
ติดตั้งถังดักไขมันรวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญใหมีการติดตั้งและเดินระบบบาบัดนํ้าเสีย 

 
-คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า 
ผิวดินอยูในเกณฑดีรอย
ละ 80 

แผนงานท่ี ๒.1.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
-สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกํากับ ควบคุม และรณรงคสรางความรูความเขาใจ  
ใหปลอดการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรมอยางตอเน่ือง โดยขอรวมมือจากภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยไมใหมีการเผา 
ตลอดจนสงเสริมการนําเศษวัสดุเหลือจากภาคเกษตรกรรมมาทําปุยอินทรีย 
 

 
-คุณภาพอากาศมีจํานวน
วันท่ีคาฝุนละอองขนาด
เล็กไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM10)  อ ยู ใ น เก 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/
ของเสียอันตรายชุมชนใหมีการจัดการท่ีถูกวิธีไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของผูคัดแยก และไม
เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม  
 

 
-ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการไมนอย
กวารอยละ ๗๕ และนํา
ก ลั บ ม า ใช ป ร ะ โย ช น 
(Recycle) ไม น อยกว า
รอยละ ๓๐   
- ของเสียอันตรายชุมชน
ไดรับการรวบรวมและ
สงไปกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ไมนอย
กวารอยละ 30 
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กลยุทธท่ี ๒.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
แผนงานท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎ 
-สรางกลไกการเยียวยาแกผู ไดรับผลกระทบฉุกเฉิน จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพ่ือชดเชยคา
รักษาพยาบาลแกผู ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พัฒนากระบวนการยุติธรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการเขาถึงขอมูลขาวสาร และจัดตั้งองคกรอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

 
- 

แผนงานท่ี ๒.๒.๒ การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
-ติดตามและเฝาระวังสถานการณมลพิษในพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอม
เปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเน่ืองในทุกๆ ชองทาง โดยเฉพาะมลสารท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ  

 
- 

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

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

แผนงานท่ี ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
-จัดทํามาตรฐานดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สนับสนุนบทบาทองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทุกภาคสวนรวมบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  
 

 
-มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมศิ ลปกรรม
ไดรับการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 3.1 การสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๓.1.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-ใหความรูแกทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมการ
ใชชีวิตประจําวันในการบริโภคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนสินคาติด
ฉลากสิ่งแวดลอม ฉลากสินคาเกษตรอินทรีย ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือ
ทรัพยากรของสินคา ฉลากแสดงการปลอยกาซคารบอนออกสูบรรยากาศ หรือโรงแรมท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียวท่ีมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติก
ชีวภาพท่ีสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ  
 

 
-การบริโภคพ้ืนฐานตอ
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 
รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนระดับครัวเรือนอาคารท่ัวไป ชุมชน บริษัทเอกชน สถานท่ีราชการ 
ติดตั้งระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย  
-สรางกลไกระบบการรวบรวม ขนสง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีตนทุนต่ํา เพ่ือ
นําของเสียหรือวัสดุเหลือใชกลับมาแปรรูปเปนพลังงาน หรือกลับมาใชประโยชน  

 
-สัดสวนการใชพลังงาน
ตอจีดีพี (ลดลง) 

กลยุทธท่ี 3.2 การสงเสริมการผลิตและบรกิารท่ีย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๓.๒.๑ การเกษตร 
-รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตร สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินใน
การทําการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือจูงใจใหมี
การทําการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน พัฒนามาตรฐานสินคา
การเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาปุยอินทรียท่ีเหมาะสมกับชนิดของดินและความ

 
-รอยละของจํานวนฟารม
ท่ี ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีสําหรับพืช 
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แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ตองการสารอาหารของพืช พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรหรือแนวทางการจัดเก็บภาษี
สารเคมีท่ีเปนอันตรายในภาคการเกษตร สํารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย  

แล ะ ร อ ย ละข อง พ้ื น ท่ี
เกษตรอินทรีย (เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 
-สงเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิม
ความรับผิดชอบตอสังคม การเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว การแบงปนการบริการ 
เครื่องมือ และทรัพยากรสวนเกินท่ีเกิดจากการผลิตระหวางอุตสาหกรรม ผลักดันใหยกระดับ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการใหเปนสากล พัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของสินคา และองคกรใหไดมาตรฐาน และจัดตั้งศูนยความเปนเลิศในการประเมินวัฎ
จักรชีวิต เรงจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดลอมรายสินคาดานการปลอยคารบอน การใชนํ้า การ
ใชทรัพยากร และรอยเทาเชิงนิเวศ และสนับสนุนการวิจัยดานเทคโนโลยีท่ีสะอาด  

 
-จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรม 
สี เขียวเพ่ิ ม ข้ึนและผ าน
เก ณ ฑ ร ะ ดั บ สี่ ข้ึ น ไป 
(เพ่ิมข้ึน) 
-พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสู

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จํานวน 15 พ้ืนท่ี 

แผนงานท่ี ๓.๒.๓ การทองเท่ียว 
-พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ และชุมชนท่ีใหบริการดานการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึง
การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ ศึกษา
ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทุกดาน  

 
-จํานวนแหลงทองเท่ียว
และสถานประกอบการท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ไ ท ย
(เพ่ิมข้ึน) 

กลยุทธท่ี 3.3 การพัฒนาเศรษฐกจิบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน 
แผนงานท่ี ๓.๓.๑ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
-สรางความรูและความเขาใจใหมีการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรชีวภาพ ผลักดันใหมีการเขาถึง
และไดรับประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนท่ีไดรับ
จากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพใหเกิดความยั่งยืน และสนับสนุนใหมีศูนยเรียนรูในสวนกลาง 
จังหวัด และทองถ่ิน  

 
-ประกาศใช กฎระเบี ยบ
เก่ี ยวกับการเข าถึ งและ
แบ งป นผลประโยชน ท่ี
ค รอบ คลุ ม ท รั พ ย ากร
ชีวภาพ 
 

แผนงานท่ี ๓.๓.๒ การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
-พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุน
การจับคู ธุรกิจผลิตภัณฑท่ีใชทรัพยากรชีวภาพในทองถ่ินเชิงพาณิชย โดยใหมีการพัฒนา
มาตรฐานสินคาและบริการท่ีเปนสากล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาฐานขอมูลสายพันธุพืชและพันธุสัตว  
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และสงเสรมิความรวมมือ
กับตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 4.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
แผนงานท่ี ๔.1.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
-ใหความรูผูประกอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ผลิตและจําหนายสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ิมนวัตกรรม รณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือปลูกจิตสํานึกลดการปลอยกาซเรือน
กระจกในชีวิตประจําวัน การเดินทาง การใชจักรยาน ใหความรูดานผลกระทบ ความเสี่ยง และ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสม  

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

แผนงานท่ี ๔.1.๒ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
-สงเสริมมาตรการจูงใจ/ภาษีในการใชยานพาหนะและการขนสงสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ การใช
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย โดยภาคเอกชนและทองถ่ิน การใชวัสดุเหลือใชจากการเกษตรของ
ครัวเรือน ตลอดจนการรายงานขอมูลการใชพลังงานในทุกภาคสวน และใหมีการอนุรักษและ
ปลูกปาเพ่ือลดกาซเรือนกระจก รวมถึงพัฒนางานวิจัยในการลดและดูดซับกักเก็บกาซเรือน

 
-ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศ
ใน ภ า ค พ ลั ง ง าน แ ล ะ
คมนาคมขนส ง ลดลง 
รอยละ 7 - 20 ภายใน 
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กระจก  
 

ป พ.ศ. 2563 

กลยุทธท่ี 4.2 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
แผนงานท่ี ๔.๒.๑ การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
-เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและเตือนภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง ศึกษาวิจัยทางเลือกในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลักดันใหทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

 
-จํานวนองคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี มี ก า ร 
บูรณาการการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ ไ ว ใ น
แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น 
(เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี ๔.๒.๒ การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 
-ประเมินสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตรท่ีคํานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพ้ืนท่ี จัดทําแผน
ท่ีแสดงความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใหมีการเฝาระวัง ติดตามพ้ืนท่ี
ดังกลาวอยางตอเน่ือง พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือลดความเปราะบางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ทองเท่ียว และชุมชน พัฒนาระบบขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 
-องค ก รหรือ เครือข าย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภ าพ ภู มิ อ าก าศแล ะ 
ภั ย ธ ร รม ช าติ ใน พ้ื น ท่ี
ชุมชน (เพ่ิมข้ึน) 

กลยุทธท่ี 4.3 การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
แผนงานท่ี ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน 
-เปดเผยขอมูลการเจรจาและแนวทางการปฏิบัติระหวางประเทศใหประชาชนไดรับทราบอยาง
ตอเน่ือง เพ่ิมขีดความสามารถใหแกองคกรและบุคลากรภาครัฐในการเจรจาและปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ ติดตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลตอการคาและการลงทุน  

 
-จํ าน วน ค วาม ร วม มื อ 
กั บ ต า งป ร ะ เท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป 
(เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
-สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี การเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากร  การวิจัยและพัฒ นา ผลักดัน ใหมีแผนแมบทการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน เพ่ือสงเสริมความรวมมือในภูมิภาค สนับสนุน
การวิจัยพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และความตกลงทางการคาท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม  

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม, ๒๕60ง, หนา 59–63 
 
๒. สรุปหนวยงานรับผิดชอบภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560–2564    

 การติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของตามที่ระบุไว ภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 พิจารณาจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวชี้วัดและแนว
ทางการปฏิบัติในแตละแผนงาน/ยุทธศาสตร และหนวยงานสนับสนุนตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ดังกลาว รวมทั้งสิ้น 24 องคกร 71 หนวยงาน (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) 

 
 

 



 

บทที่ ๓ 
 

ผลการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
(ระยะปแรกของแผน) 
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บทท่ี 3 

ผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. 2560-2564 (ระยะปแรกของแผน) 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน)  
จัดทําเพ่ือติดตามผลการรับรูและความเขาใจตอแผนจัดการฯ และการแปลงแผนจัดการฯ ของหนวยงานและ
ภาคีเครือขายตางๆ ท่ีเก่ียวของไปสูการปฏิบัติ โดยนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการรับขอมูลจากหลากหลายมุมมอง และเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน รวมท้ัง
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในระยะปแรกของแผน และขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 
ระยะตอไป ตลอดจนเพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนไดเกิดความรูความเขาใจตอการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ 
และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และกลไกการ
ติดตามประเมินผลมากยิ่งข้ึน  

สผ. ไดจัดทําแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงาน ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และจัดสงใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ตามท่ีระบุไวในแผน
จัดการฯ ท้ังหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ไดแก หนวยงานราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
จํานวน ๒20 หนวยงาน เพ่ือติดตามผลการรับรูและความเขาใจตอการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และ
ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ระยะตอไป ซ่ึงจากการสํารวจขอมูลความรวมมือในการสงรายงาน
การติดตามประเมินผล ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560–มีนาคม 2561 และการประสานความรวมมือเพ่ือใหสง
เพ่ิมเติมในชวงเดือนเมษายน 2561 มีหนวยงานท่ีสงกลับมายัง สผ. จํานวนรวมท้ังสิ้น 101 หนวยงาน คิดเปน
รอยละ 45.9 ของจํานวนหนวยงานท้ังหมด และหนวยงานท่ีไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 119 หนวยงาน  
คิดเปนรอยละ 54.1 ของจํานวนหนวยงานท้ังหมด รายละเอียดดังฐานขอมูลภาคีเครือขายในภาคผนวก จ  
โดยสามารถจําแนกกลุมตัวอยางไดเปน 6 กลุม ดังนี้  

1) หนวยงานสวนกลางท่ีไมไดสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 
55 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวน 34 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ 
จํานวน 21 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 61.8 และ 38.2 ตามลําดับ  

2) หนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงเปน 
- สวนกลาง จํานวน 16 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวน 

12 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 4 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 75 และ 25 ตามลําดับ  

- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) จํานวน 16 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ  
ให สผ. จํานวน 10 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 6 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 62.5 และ 
37.5 ตามลําดับ  

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) จํานวน 76 หนวยงาน พบวา  
มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวน 37 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 39 หนวยงาน  
คิดเปนรอยละ 48.7 และ 51.3 ตามลําดับ  

ภาพรวมกลุมตัวอยางของหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
รวมท้ังสิ้น 108 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวน 59 หนวยงาน และไมตอบแบบ
รายงานฯ จํานวน 49 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 54.6 และ 45.4 ตามลําดับ 
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๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เนนเทศบาลนครข้ึนไป เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร
รวม 32 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวน 6 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ 
จํานวน 26 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 18.75 และ 81.25 ตามลําดับ  

4) สถาบันการศึกษา จํานวน 8 หนวยงาน พบวา ไมมีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ.  

5) องคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 5 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวน 
1 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 4 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 20 และ 80 ตามลําดับ  

6) ภาคเอกชน จํานวน 12 หนวยงาน พบวา มีหนวยงานท่ีสงรายงานฯ ให สผ. จํานวนรวม
ท้ังสิ้น 1 หนวยงาน และไมตอบแบบรายงานฯ จํานวน 11 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 8.3 และ 91.7 
ตามลําดับ  

จากการติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
พบวา มีหนวยงานท่ีใหความรวมมือในการสงรายงานฯให สผ. จํานวน 101 หนวยงาน (รอยละ 45.9)  

สวนหนวยงานท่ียังไมตอบแบบรายงานฯ มีสาเหตุมาจากหนวยงานดังกลาวพิจารณาแลว เห็นวา 
๑) หนวยงานของตนไมมีความเก่ียวของกับตัวชี้วัดตามแผนจัดการฯ โดยตรง ๒) มีหนวยงานอ่ืนๆ ภายใตสังกัด
กระทรวงเดียวกัน ท่ีอาจจะมีความเก่ียวของกับตัวชี้วัดตามท่ีแผนจัดการฯ กําหนดไว และเปนผูตอบ 
แบบรายงานแทนแลว ๓) ขาดแคลนเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความเขาใจในการตอบแบบรายงาน ๔) ติดภารกิจอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญกวา ในชวงเวลาท่ีตองทําแบบรายงานฯ และ/หรือเหตุผลตางๆ ประกอบกัน ท้ังนี้ จากขอมูลท่ีกลาวมา
ในขางตน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะไดดําเนินการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป  
โดยสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนจัดการฯ และสรางความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของ
การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน  
เพ่ือทําใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน ต้ังแตระดับกระทรวงลงไปสูระดับการปฏิบัติในพ้ืนท่ี  
ทําใหผูบริหารไดรับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการฯ และผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการนําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูหนวยงาน ท้ังในสวนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน เพ่ือทําใหเกิดความเชื่อมโยง 
ในการดําเนินงานระหวางแผนของหนวยงานภาคีเครือขายกับแผนจัดการฯ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนมาก
ข้ึน สามารถสรุปขอมูลจําแนกรายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการฯ ไดดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 
 
๑. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ประกอบดวย 2 กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก (๑) ทรัพยากรปาไม (๒) 
ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล (๓) ทรัพยากรดินและท่ีดิน (๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๕) ทรัพยากรธรณี และ 
(๖) ความหลากหลายทางชีวภาพ และกลยุทธท่ี 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ
ยั่งยืน ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก (๑) การมีสวนรวมในการจัดการ (๒) การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ 
และ (๓) การเสริมสรางความรูและความตระหนัก รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญ จํานวน 84 แนวทาง โดย
การดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ ภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก 18 กระทรวง 36 กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ัง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ัวประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปกลยุทธ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 3-1 และ 3-2 

ตารางท่ี 3-๑  สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางสมดุล
และเปนธรรม 

1.1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

1.1.1 ทรัพยากรปาไม 
1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 
1.1.3 ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
1.1.5 ทรัพยากรธรณี 
1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ
ยั่งยืน 

1.2.1 การมีสวนรวมในการจัดการ 
1.2.2 การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ 
1.2.3 การเสริมสรางความรูและความ
ตระหนัก 
 

 
ตารางท่ี 3-2  สรุปตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใต
ยุทธศาสตรท่ี 1 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

ทิศทา
งของ
ตัวช้ีวั

ด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

1.1 ประกาศใชแผนท่ีแนว
เขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขต
เดียวกัน (One Map) และ
จํานวนพ้ืนท่ีจัด 
ท่ีดินทํากินใหชุมชน 

มี () / 
ไมมี () 

 - ทส (ปม./
อส./   
  สผ.) 
- มท (ทด.) 
- พม (พส.) 
- กษ (พด./
สปก.) 

- 

 
ทส (ปม.) 
มท (ทด.) 

- 

1.2 รอยละของพ้ืนท่ีการถือ
ครองท่ีดินแตละประเภท
เทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

รอยละ  - ทส (ปม./
อส./ 
  สผ.) 
- กค (ธร.) 
- กษ (พด./ 
  สปก./กสส.) 
- พม (พส.) 
- มท (ทด./
อปท.) 

-  
ทส (ปม./อส.) 
กค (สป.กค./

ธร) 
กษ (กสส.) 
พม (กพส.) 
มท (ทด.) 

- 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

ทิศทา
งของ
ตัวช้ีวั

ด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

1.3 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 
40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
แบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษรอย
ละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ
รอยละ 15 

รอยละ  - ทส (ปม./
อส./ 
  ทช.) 
- กษ (สปก.) 

- 
 

ทส (ปม./อส./
ทช.) 

- 

1.4 ระดับการดําเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ IWRM (ดัชน ี0 - 
100) 

ดัชนี  - ทส (ทน./
ทบ.) 
- กษ (ชป.) 

-  
ทส (ทน.) 

- 

1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูก
ทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืน
ท่ีดินท้ังหมด 

รอยละ  - กษ (พด.) -   
กษ 

(พด.) 
1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับ
การจัดการตามแนวทางและ
มาตรการ หรือมีโครงสรางท่ี
เหมาะสม (เปาหมาย คือ 
ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

 - ทส (ทช./
อส.) 
- คค (จท.) 

-  
ทส (ทช.) 

- 

1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 - 9 

รอยละ  - ทส (ทช./อส.) -  
ทส (ทช.) 

- 

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

กิโลกรัม
ตอ 

ชั่วโมง 

 - กษ (กปม.) -  
กษ (กปม.) 

- 

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแรไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ 
() 
ไม

เห็นชอบ 
() 

 - ทส (ทธ.) -  
ทส (ทธ.) 

- 

1.10 อัตราการสูญเสียชนิด
พันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุ
เฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยู
อาศัยตามธรรมชาติ 

รอยละ  - ทส (อส./
ปม./ 
  ทช./อสพ./ 
  สผ./) 
- สธ 
- วท 
- กษ 

-  
ทส (ทช.) 

- 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

ทิศทา
งของ
ตัวช้ีวั

ด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการ
ดําเนินการ 

รอยละ  - ทส -  
ทส (สป.ทส) 

 

- 

หมายเหตุ  :        หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
                    หมายถึง เพ่ิมข้ึน                 หมายถึง ลดลง    
 
๒. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัต ิ

 แผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและเปนธรรม ประกอบดวย 9 แผนงาน และ 84 แนวทางการปฏิบัติ ดังแสดงในตารางท่ี ๓-๓  

 
ตารางท่ี 3-๓ สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ 

แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ 

1.1.1 ทรัพยากรปาไม 10 

1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 10 

1.1.3 ทรัพยากรดินและท่ีดิน 12 

1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 12 

1.1.5 ทรัพยากรธรณี 8 

1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 12 

1.2.1 การมีสวนรวมในการจัดการ 6 

1.2.2 การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ 8 

1.2.3 การเสริมสรางความรูและความตระหนัก 6 

รวม  ๙  แผนงาน 84 

สําหรับแนวทางการปฏิบัติ มีหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม/กรมควบคุมมลพิษ/กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง/ กรมทรัพยากรน้ํา/ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล/กรมปาไม/ องคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก/กรมทรัพยากรธรณี/ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)/ 
องคการสวนพฤกษศาสตร/ องคการอุตสาหกรรมปาไม/ องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ) 

2) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน/ กรมประมง/ กรมพัฒนาท่ีดิน/ กรมสงเสริม

การเกษตร/ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม/ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน))  
4) กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) 
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5) กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)  
6) กระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
7) กระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน/ กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
๘) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) 
9) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา) 
10) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 
11) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร/การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย) 
๑๒) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   
๑๓) องคกรพัฒนาเอกชน 
๑๔) ภาคเอกชน 
15) สถาบันการศึกษา 
 
ท้ังนี้ จากการพิจารณาผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของ

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สามารถสรุปผลได ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3-๔    
 
ตารางท่ี 3-๔  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 1   
 

แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน 

แลว 
ไมมีการ 
รายงาน
ขอมูล 

กลยุทธ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางย่ังยืน 
1.1.1 
ทรัพยากร 
ปาไม 

1.1.1.1 ปองกันการบุกรุกทําลายปา โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พ้ืนท่ีเปาหมายปองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกปา (Area of 
Operation: AO) เพ่ือกําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาไม 

 
 

 

1.1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการนํานโยบายการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํามา
ใชเปนเครื่องมือประกอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิง
พ้ืนท่ี และดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอมาตรการการใชท่ีดินในเขตชั้น
คุณภาพลุมน้ําอยางเครงครัด เพ่ืออนุรักษระบบนิเวศปาไมและรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศลุมน้ํา 

 
 

 

1.1.1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาท่ีเปนลักษณะกลุมปาหรือผืนปา
(Forest Complex) ท่ีสามารถรวมกันเปนผืนปาขนาดใหญและเชื่อม
ตอเนื่องกัน เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปาไม พรอมกําหนดแนว
กันชนพ้ืนท่ีปาอนุรักษและปาสงวนใหชัดเจนเพ่ือปองกันการบุกรุกทําลาย
ปา โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และใช
ประโยชนจากปาอยางยั่งยืน 

 
 

 



3-7 
 

แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน 

แลว 
ไมมีการ 
รายงาน
ขอมูล 

1.1.1.4 สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาไมและพ้ืนท่ีแนวกันชน รวมถึง
สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พรอมท้ังสนับสนุนการ
พัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะการปลูกปาตามหลักการ
ฟนฟูปาตามธรรมชาติ (Natural Reforestation) และการปลูกปา ๓ อยาง 
ประโยชน ๔ อยาง 

 
 

 

1.1.1.5 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟน
ยาวท่ีถูกตองตามกฎหมาย สําหรับพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ี
ของเอกชน โดยใหสามารถนํามาใชประโยชนควบคูกับสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสามารถระบุแหลงกําเนิดของไม และปองกันการลักลอบนําไม
ออกจากปาโดยเฉพาะลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) รวมถึงใหมีการ
ระบุชนิดของตนไมโดยใชคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: 
RFID) 

 
 
 

 

1.1.1.6 ใหสิทธิชุมชนเขาใชประโยชนจากปา โดยคํานึงถึงความเปราะบาง
ของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว เพ่ือใหชุมชนมี
ความรูสึกหวงแหน เกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปา
เพ่ิมข้ึน ตามหลักการผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูท่ีดูแลปา 

 
 

 

1.1.1.7 บูรณาการงานดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการใชท่ีดินท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของจากภาครัฐ เอกชน 
และองคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือลดกิจกรรมท่ีทําลายทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา 
และสิ่งแวดลอมอ่ืน  ๆ

 
 

 

1.1.1.8 เรงจัดทําฐานขอมูลและกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปาอนุรักษ 
และปาเศรษฐกิจ ครอบคลุมท่ัวประเทศใหชัดเจนและมีแนวเขตเดียวกัน 
(One Map) ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมประกาศแสดงแนวเขตปาให
ประชาชนทราบ เพ่ือลดขอขัดแยงเรื่องแนวเขตรัฐ และเปนการปองกันมิใหมี
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาของประเทศ 

 
 

 

1.1.1.9 ปรับปรุง แกไข และผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะ รางพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษสัตวปา พ.ศ. .... ให
มีผลบังคับใชโดยเร็ว 

 
 

 

1.1.1.10 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอ
การถูกบุกรุกทําลายและเผาปา โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียมหลาย
ชวงเวลา กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยง และตรวจหาตําแหนงจุดความรอน เพ่ือ
ตรวจสอบความเสี่ยงจากการถูกเผาปา รวมถึง ตรวจสอบความรอนและแหง
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แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน 

แลว 
ไมมีการ 
รายงาน
ขอมูล 

แลงของพ้ืนท่ีเสี่ยงจากปจจัยสภาพพ้ืนท่ี ตนไม แหลงน้ํา สถิติไฟไหมในอดีต 
และนํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา 

1.1.2 
ทรัพยากรน้ํา/
น้ําบาดาล 

1.1.2.1 อนุรักษ และฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ํา และแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือใหเปน
แหลงกักเก็บน้ําไดเต็มศักยภาพในการรองรับปริมาณนํ้า ชะลอน้ํา และลด
ปริมาณชวงน้ําหลาก รวมถึงเปนแหลงน้ําของชุมชนไวใชประโยชนในฤดูแลง 
และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 

 
 

 

1.1.2.2 ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีมีอยูเดิม และลําน้ํา
ท่ีตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ํา และขจัดสิ่งกีดขวางท่ีคํานึงถึง
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํารวมถึงปรับปรุง 
คันก้ันน้ํา ฝายทดน้ํา และประตูระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพในการระบายน้ํา 
โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 

 

1.1.2.3 สํารวจพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําผิวดินท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ําเปนแกมลิง สําหรับไวใชในการอุปโภค 
บริโภค โดยใชพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนใหเปนแหลงน้ําชุมชน รวมถึงเปน
การรองรับน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวม 

 
 

 

1.1.2.4 พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ัง 25 ลุมน้ําแบบ
บูรณาการและเปนระบบ โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการลุมน้ํารวมจัดทําแผนการ
บริหารจัดการลุมน้ํา เพ่ือกําหนดนโยบายและกติกาการจัดสรรน้ําตนทุน  
(น้ําผิวดินน้ําบาดาล หรือทุกแหลงน้ํา) และระบบชลประทานใหเหมาะสม
รวมถึงสอดคลองกับศักยภาพของลุมน้ํา รวมท้ังมีอํานาจตัดสินใจในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ท่ีสงผลกระทบในระดับลุมน้ํา ตลอดจน
กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  
 

1.1.2.5 เรงรัดผลักดันใหประกาศใชพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เพ่ือเปน
กฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และเพ่ือแกไขปญหา
อุทกภัย ภัยแลง และการจัดสรรน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

1.1.2.6 เรงผลักดันใหมีการศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนาอนุรักษ 
ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน
อยางสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน 

  
 

1.1.2.7 สนับสนุนระบบผันน้ํา ระบบเชื่อมโยงแหลงน้ําภายในระหวางลุมน้ํา 
และระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนาในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมใหม  โดยคํ านึ งถึ งความเหมาะสมด านอุทกวิ ทยา  
สภาพภูมิศาสตร ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธท่ีดีกับ
ประเทศเพ่ือนบานควบคูกับการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก 
แหลงน้ําในไรนา และแหลงน้ําบาดาล รวมท้ังขยายพ้ืนท่ีชลประทานให
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ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทาน
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรน้ําสําหรับภาคชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการไดอยางเพียงพอ 
1.1.2.8 พัฒนาระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําจากผูใชน้ําเพ่ือ
รองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

 
 

 

1.1.2.9 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการใชทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหผูใช
น้ําเกิดการยอมรับและมีความยินดีท่ีจะจายคาธรรมเนียมการใชน้ําบางสวน
จากผูรับบริการ เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
 

 

1.1.2.10 สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชน้ํา ของประชากรในลุมน้ํา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และชุมชน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาลในแตละกิจกรรม 
โดยผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

 

1.1.3 
ทรัพยากรดิน
และท่ีดิน 

1.1.3.1 เรงรัดการฟนฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปญหาและเสื่อมโทรมใหมี
คุณภาพท่ีดี เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณของดิน และประชาชนสามารถใช
ประโยชนพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพของดิน โดยใหประชาชนมีสวน
รวม 

  
 

1.1.3.2 สงเสริมใหลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีตนน้ํา ควบคูกับ
สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และใชมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือให
เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 
 

 

1.1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการจัดท่ีดิน
ใหแกชุมชนในรูปแปลงรวมตามสภาพพ้ืนท่ีและตามเขตการปกครองโดยมิให
กรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐในลักษณะเปนกลุม
หรือชุมชน พรอมกําหนดระยะเวลาการมีสิทธิและมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
การถือครองท่ีดินเปนระยะ  ๆอยางตอเนื่อง เพ่ือปองกันการซ้ือ - ขายเปลี่ยน
มือ 

 
 

 

1.1.3.4 สงเสริมการนําท่ีดินท่ีไมไดใชประโยชนใหมีการนํากลับมาใช
ประโยชนตอประเทศ รวมท้ังปกปองท่ีสาธารณะประโยชน เพ่ือใหการใช
ประโยชนจากท่ีดินและทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพ 

  
 

1.1.3.5 พัฒนาเครื่องมือและกลไก โดยเฉพาะกฎหมาย โครงสรางและ
องคกรในการบริหารจัดการท่ีดินท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายท่ีดินในภาพรวม 
และกลไกการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ 
เพ่ือนําไปสูการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาต ิ

 
 

 

1.1.3.6 ปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับการจัดการท่ีดิน โดยคํานึงถึงความสมดุล
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และผลักดันใหมีการบังคับใช
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กฎหมายอยางจริงจัง รวมถึงสนับสนุนการออกกฎหมายท่ีใหสิทธิแก
ประชาชนในการเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐได 
1.1.3.7 สนับสนุนการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจเพ่ือใหมี
การกระจายการถือครองท่ีดินท่ีเปนธรรม โดยตราภาษีมูลคาสวนเพ่ิม เพ่ือให
เกิดความเปนธรรมและการคืนทุนจากการลงทุนในการพัฒนาท่ีดิน และ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเหมาะสม 

  
 

1.1.3.8 กําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามกฎหมายผังเมืองให
สอดคลองกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
รวมถึงเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน สภาพทางธรณีวิทยาสภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคมและสภาพภูมิศาสตร โดยเฉพาะ
เสนทางน้ํา 

 
 

 

1.1.3.9 กําหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มในพ้ืนท่ีน้ําจืด เพ่ือปองกัน
ความเสียหายตอระบบนิเวศน้ําจืด และความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน โดยให
ประชาชนมีสวนรวม 

 
 

 

1.1.3.10 จัดทําฐานขอมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจนและเปนท่ียอมรับ
และปรับขอมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐ โดยใหมีกฎหมายรองรับและสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของเอกชน เพ่ือใหเปนระบบ
มาตรฐานเดยีวกัน (Digital) 

 
 

 

1.1.3.11 พัฒนาระบบโครงขายขอมูลท่ีดินและทรัพยากรดิน ขอมูล
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติรวมท้ังขอมูล
ดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเปนศูนยรวบรวม 
จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดานท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

 
 

 

1.1.3.12 สนับสนุนการใชเครื่องมือและกลไกท่ีเก่ียวของกับการถือครอง
ท่ีดินของชาวตางชาติอยางเครงครัด โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย การ
พัฒนาฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของชาวตางชาติและเครือขายการ
ตรวจสอบโดยองคกรภาคประชาชน เพ่ือสรางความยั่งยืนการใชประโยชน
ท่ีดิน 

 
 

 

1.1.4 
ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง 

1.1.4.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และปาชายเลนท่ี
มีคุณคาตอระบบนิเวศ โดยเฉพาะปะการัง หญาทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณ
ชายฝงทะเล เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทางทะเล และคุมครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีมีคุณคา 

 
 

 

1.1.4.2 อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเลใหยั่งยืน โดยรักษาและ
ฟนฟูชายหาดใหเปนแนวกันชนธรรมชาติระหวางพ้ืนบกและพ้ืนทะเล รวมถึง
ปองกันความเสื่อมโทรมของชายหาดหิน และหาดเลน เพ่ือคงไวซ่ึงคุณคาทาง
ระบบนิเวศ และความสวยงาม 
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1.1.4.3 อนุรักษสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลและเกาะ เพ่ือใหการ
พัฒนาการทองเท่ียวยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหารและการพัฒนา มิให
เกิดผลเสียหายตอบริเวณชายฝงทะเลและทรัพยากรชายฝงทะเลทุกประเภท 
และรักษาฟนฟูชายหาด รวมท้ังจัดระเบียบชายหาดใหสอดคลองกับหลักการ
ผังเมือง 

  
 

1.1.4.4 จัดทําพ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือคุมครองระบบนิเวศท่ีสําคัญ ควบคูกับ
ยกเลิกโครงการท่ีทําลายระบบนิเวศและแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู
บริเวณชายฝง เพ่ือใหมีการใชประโยชนท่ีดินบริเวณชายฝงท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

 
 

 
 

1.1.4.5 สนับสนุนมาตรการท่ีเขมงวด เพ่ือปองกันไมใหมีการใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีผิดกฎหมาย และใหมีการคุมครองพ้ืนท่ีปากแมน้ํา  
ท่ีสําคัญ เพ่ืออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน 

 
 

 

1.1.4.6 กําหนดเขต และหลักเกณฑการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินชายฝง
ทะเล ท่ีใตน้ําทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหสอดคลองกับ
ศักยภาพในการรองรับ เพ่ือปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และลดขอ
ขัดแยงการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

 
 

 

1.1.4.7 ปรับปรุงกฎหมายและกําหนดแนวเขตอนุรักษปาชายเลนใหชัดเจน 
ตลอดแนวชายฝงทะเลท้ังฝงอันดามันและอาวไทยรวมท้ังจัดทําแผนท่ีแนว
เขตใหชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการปาชายเลนให
เปนระบบและตอเนื่อง 

 
 

 

1.1.4.8 ส งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock 
Assessment) เพ่ือใชในการวางแผนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
ศักยภาพ การทําประมงท่ีคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร สัตวน้ํา และ
ระบบนิเวศ และสอดคลองกับหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังจํากัดและ
ยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงเถ่ือน  
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย 

 
 

 

1.1.4.9 กําหนดและจําแนกเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 
ตามระดับความรุนแรงและความเรงดวนของปญหาหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิด
ปญหาข้ึนในอนาคต เพ่ือใชกําหนดมาตรการการปองกันและแกไขพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังลดการกอสรางท่ีสงผลใหเกิดการกัดเซาะชายฝง 

 
 

 

1.1.4.10 กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบการใชประโยชน
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลระหวางหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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1.1.4.11 ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการกอสรางเขตชุมชน
อุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณชายฝงทะเล โดยคํานึงถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตรและปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงในภาพรวม 

 
 

 

1.1.4.12 สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะ
กรอบความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียนเอเปค และความรวมมือภายใต
อนุสัญญาตางๆ ซ่ึงประเทศไทยเปนภาคี เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการ
ปกปอง รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 
 

 

1.1.5 
ทรัพยากร
ธรณ ี

1.1.5.1 สงวนทรัพยากรแรท่ีมีศักยภาพเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงการใชประโยชนในระยะยาวและมีผลกระทบ
ตอความม่ันคงของประเทศ เพ่ือสงวนไวใชในอนาคต 

 
 

 

1.1.5.2 สงเสริมใหเกิดการอนุรักษแหลงเรียนรูธรณีวิทยาและซาก 
ดึกดําบรรพของประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรูแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ และ/หรืออุทยานธรณี โดยการมีสวนรวม 

 
 

 

1.1.5.3 พัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและแนวทางการใชประโยชน
ท่ีดินท่ีเหมาะสมในเขตเศรษฐกิจแรใหชัดเจนและประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
 

 

1.1.5.4 เรงรัดสํารวจการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแรท้ัง
ประเทศใหแลวเสร็จ เพ่ือกําหนดมาตรการการอนุรักษทรัพยากรแร ใหมีการ
นําแรมาใชประโยชนตามความเหมาะสมและจําเปน และเตรียมความพรอม
ของพ้ืนท่ีใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน 

 
 

 

1.1.5.5 พัฒนาฐานขอมูล และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลทรัพยากรแรกับ
ขอมูลดานอ่ืน โดยเฉพาะดานสุขภาพ รวมถึงสรางชองทางการเผยแพรขอมูล 
และการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในการเขาถึงและใช
ประโยชนจากทรัพยากรแรอยางคุมคา โดยสนับสนุนใหสาธารณชนมีสวน
รวม รวมท้ังพัฒนาใหเปนศูนยขอมูลกลางท่ีทันสมัยเขาถึงไดสะดวก และ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

1.1.5.6 สรางกลไกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินและชุมชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
จากการทําเหมืองแร เพ่ือใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรแรอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยคํา นึงผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแรตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน 

 
 

 

1.1.5.7 พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ เพ่ือกํากับ 
ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สามารถอยูรวมกับชุมชนได รวมถึงเรง
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สรางมาตรการกํากับ ดูแลและชดเชยคาเสียหาย ตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย อยางเปนธรรม 
1.1.5.8 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองคความรูใหม  ๆเพ่ือ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑท่ีใชแรเปนวัตถุดิบควบคูกับการสนับสนุนและ
จูงใจใหใชวัสดุทดแทนแร 

 
 

 

1.1.6 ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1.1.6.1 อนุรักษพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมท้ังชนิด
พันธุสัตวและพืชเฉพาะถ่ิน สัตวและพืชหายากและใกลสูญพันธุ ใหเปนฐาน
ทรัพยากรท่ีม่ันคง ควบคูกับลดภัยคุกคามตอการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตวจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมตาง  ๆรวมถึงการเบิกปาเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 
 

 

1.1.6.2 อนุรักษพันธุกรรมในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยใหความสําคัญ
กับพันธุกรรมทองถ่ินท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศและ/หรือมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุและองค
ความรูสาํหรับใชประโยชนในอนาคต และคงความหลากหลายทางพันธกุรรม 

 
 

 

1.1.6.3 พัฒนากลไกในการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
ถูกคุกคาม และพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางเชิงนิเวศ เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย
แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ และดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม
ใหสามารถดํารงไวซ่ึงความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน 

 
 

 

1.1.6.4 พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกปอง คุมครอง และฟนฟูชนิด
พันธุเฉพาะถ่ิน และชนิดพันธุ ท่ีถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ ท่ีถูก
คุกคามของประเทศไทย เพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ 
ความสมบูรณและการใหบริการทางนิเวศ 

 
 

 

1.1.6.5 สงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจในการ
อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการครอบครองและการคาสัตวปาและพืชปาใหครอบคลุมสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือปองกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

 

1.1.6.6 พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม และการคุมครองความปลอดภัยทางชีวภาพจาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เพ่ือปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
สุขอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผลกระทบขามพรมแดน 

 
 

 

1.1.6.7 ปรับปรุงกฎระเบียบ และกลไกในการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถ
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เขาถึงการใชทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียม เปน
ธรรม และยั่งยืน พรอมท้ังกําหนดมาตรการการแบงปนผลประโยชนอยาง
เทาเทียมและยุติธรรม 
1.1.6.8 ศึกษา สํารวจ และวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศท่ีมีความสําคัญ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีคุมครองรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนท่ีวิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน สะดวกตอการเขาถึง
และนําไปใชประโยชน 

 
 

 

1.1.6.9 พัฒนางานวิจัย องคความรู และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยอาศัยองคความรูจากภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหมีการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของการใหบริการของระบบนเิวศตาง  ๆ

 
 

 

1.1.6.10 สงเสริมการพัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผู
จาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดการเก็บ
คาบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือจายคาตอบแทนคุณคาและการ
บริการของระบบนิเวศ และเพ่ือให เกิดการคุมครองระบบนิเวศท่ีมี
ความสําคัญอยางเปนรปูธรรม 

 
 

 

1.1.6.11 สงเสริมงานวิจัยท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนใหมีบทบาทในการ
นําทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนา เพ่ือใช
ประโยชนและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 
 

 

1.1.6.12 ปรับปรุงรายชื่อพันธุไมหวงหาม เพ่ือใหภาคเอกชน และภาค
ประชาชนสามารถปลูกปาเศรษฐกิจและลดแรงกดดันตอพ้ืนท่ีปาไม 

 
 

 

กลยุทธ 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความย่ังยืน 
๑.๒.๑ การมี
สวนรวมใน
การจัดการ 

1.2.1.1 เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษาติดตาม 
และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับ
หนวยงานภาครัฐมากข้ึน โดยเฉพาะภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
ชุมชน กลุมอาสาสมัครสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในลักษณะหุนสวนการพัฒนา 

 
 

 

1.2.1.2 พัฒนาแนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการดูแล 
รักษา และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

 
 

 

1.2.1.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําและบังคับใชมาตรการการ
ประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม รวมท้ังการจัดทําแผนฟนฟู และ
ติดตามประเมินผลโดยการมีสวนรวม เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนใหการประกาศ
เขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมบรรลุผลสําเร็จ 
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1.2.1.4  สนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนประมงชายฝงรวมถึง
เสริมสรางเครือขายชุมชนชายฝงใหรวมดํา เนินกิจกรรม เพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและพ้ืนท่ีอาว โดยเฉพาะการเฝาระวังการทํา
ประมงท่ีผิดกฎหมายในเขตการทําประมงพ้ืนบาน การถายทอดความรูการ
ปองกันการกัดเซาะชายฝงใหแกสมาชิก และการใชระบบชะลอคลื่นท่ี
เลียนแบบธรรมชาติใหเหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนท่ีและวิถีชีวิตชุมชน 

 
 

 

1.2.1.5 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ และบํารุงรักษา เพ่ือคุมครอง
แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาและพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและ/หรือ
แหลงทองเท่ียวทางธรณีวิทยา รวมถึงอุทยานธรณี และเพ่ือประโยชนดาน
การศึกษาคนควา และการวิจัย รวมท้ังเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถ่ิน 

 
 

 

1.2.1.6 สงเสริมบทบาทของเครือขายประชาชน ชุมชน องคกรพัฒนา
เอกชน และกลุ มอาสาสมัคร เพ่ือใหความร วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไมเผาปาหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 
การติดตามเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา และเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ 

 
 

 

1.2 .2  การ
เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพการ
จัดการ 

1.2.2.1 จัดตั้งกลไกระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
ใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยาง
กลมกลืนและพ่ึงตนเองได โดยสรางแรงจูงใจแกชุมชนท่ีรักษาวิถีชีวิตเชิง
อนุรักษ และสงเสริมใหมีรายไดจากการรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะการจาย
คาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศ หรือการจายคาตอบแทนใหกับชุมชนหรือผูท่ี
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem Services: PES) 

 
 

 

1.2.2.2 สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการมีสวนรวมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหภาคสวนตาง  ๆมีสวนรวม
ในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถนํางบประมาณท่ีไดจากการระดม
ทุนมาจัดการแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

1.2.2.3 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถใหกับ
หนวยงานทองถ่ินระดับตําบล เพ่ือเปนหนวยงานเครือขายในการจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การเฝาระวังและปองกันผลกระทบดาน
สิง่แวดลอมและสุขภาพจากปญหาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

 

1.2.2.4 เสริมสรางศักยภาพของสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอมใหมีการสื่อสาร
ดานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพรอมท้ังมีการจัดการ
อยางสรางสรรค และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

 
 

 

1.2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดการ และการติดตามการดําเนินโครงการดานการอนุรักษ
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แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน 

แลว 
ไมมีการ 
รายงาน
ขอมูล 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีการประเมินผลท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมถึงใหเกิดการจัดการท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง และเกิด
ความตอเนื่อง 
1.2.2.6 สงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและประชาชนในการ
ติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาขอรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการ เพ่ือให
มีการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

 
 

 

1.2.2.7 สนับสนุนการสรางและพัฒนาเครือขายดานวิชาการและ
สถาบันการศึกษา เครือขายประชาชน ชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตอยอดงานวิจัย และผลักดันใหนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

 
 

 

1.2.2.8 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกระบวนการยุติธรรมโดยกระบวนการ
มีสวนรวม 

  
 

๑.๒.๓ การ
เสริมสราง
ความรูและ
ความ
ตระหนัก 

1.2.3.1 สงเสริมใหทุกภาคสวนมีการศึกษาเรียนรู การถายทอดองคความรู 
และการสร างความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญและคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งให แก ทุ กภาคส วนในการอนุ รั กษ และใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

 

1.2.3.2 สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนสิ่ งแวดลอมศึกษา 
(Environmental Education) ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกระดับ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง รวมท้ังเสริมสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูทางธรรมชาติอยางสรางสรรค 

 
 

 

1.2.3.3 ประชาสัมพันธ และอบรมใหความรูแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน ไดรับทราบถึงกฎหมายและสิทธิของตนเองใน
การดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักถึงบทบาทในการเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

 

1.2.3.4 สนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน
ทองถ่ินเปนกลไกในการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีโดยใหไดรับความรูเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพ เปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และ
รวมรับผิดชอบเพ่ือแกไขปญหาของชุมชน ตลอดจนรวมรับผลประโยชนและ
ผลกระทบ เพ่ือใหชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมกระบวนการ รูเทาทัน
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แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน 

แลว 
ไมมีการ 
รายงาน
ขอมูล 

การเปลี่ยนแปลง และเพ่ือใหเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู และชุมชนเกิด
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
1.2.3.5 จัดทําแผนท่ีขอบเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําและแนวทางการใชท่ีดินตาม
ลักษณะชั้นคุณภาพลุมน้ําใหสอดคลองกับขอเสนอมาตรการท่ีกําหนดไว 
พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธ และใหความรู ความเขาใจแกหนวยงาน 
ประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือใน
การอนุรักษพ้ืนท่ีตนน้ําและลําธารโดยกระบวนการมีสวนรวม 

 
 

 

1.2.3.6 ประชาสัมพันธ ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัด
ระเบียบการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางกวางขวาง ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังทางสื่อ
ตาง  ๆเพ่ือปองกันการเขาไปบุกรุกท่ีดินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

 
 

 

รวม 84 73 11 

 
หมายเหตุ  :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนา
ของการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 
 
๑. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ประกอบดวย ๓ กลยุทธสําคัญ คือ กลยุทธท่ี 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (๒) การจัดการน้ําเสีย (๓) การ
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ (๔) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย กลยุทธท่ี 2.๒ การ
เยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและ
กฎหมาย และ(๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกลยุทธท่ี 2.๓ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก (๑) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และ (๒) 
การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญ จํานวน 57 แนวทาง 
โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก 19 กระทรวง 35  กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ท่ัวประเทศ) ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัดและหนวยงาน
รับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-๕ และ ตารางท่ี 3-๖ 

ตารางท่ี 3-๕  สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

การจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมท่ีดีไดรับ
การปองกันบําบัด และ
ฟนฟู 

2.1 การปองกัน ลด และขจัด
มลพิษ 

2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหาร 
         จัดการ 
2.1.2 การจัดการน้ําเสีย 
2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของ
เสีย 
         อันตราย 

2.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับ 
ผลกระทบ 

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและ 
         กฎหมาย 
2.2.2 การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอ 
         สิ่งแวดลอม 

2.3 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  
         และสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม 
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ตารางท่ี 3-๖ สรุปตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
 ของยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดินอยูในเกณฑดีรอยละ 80 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท 

(อปท.) 

- อก (กรอ.) 

- 
 

ทส (คพ./
สป.ทส.) 

- 

2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวน
วันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กไม
เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 
99 

รอยละ  - ทส (คพ.) -  
ทส (คพ./
สป.ทส.) 

- 

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับ
การจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอย
ละ 75 โดยมีอัตราการนําขยะ
มูลฝอยกลับมาใชประโยชน 
(Recycle) ไมนอยกวารอยละ 
30 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ัวประเทศ 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท 

(อปท.) 

- 

 
ทส (คพ./
สป.ทส.) 

มท (อปท.) 

- 

2.4 ของเสียอันตรายชุมชน
ไดรับการรวบรวมและสงไป
กําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมนอยกวารอยละ 
30 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- มท 

(อปท.) 

-  
ทส (คพ./
สป.ทส.) 

มท (อปท.) 

- 

2.5 จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เมืองไมนอยกวา 10 ตาราง
เมตรตอคน 

ตาราง
เมตรตอ

คน 

 - มท 

(อปท.) 

- ทส (สผ.) 

-  
มท (อปท.) 
ทส (สผ./
สป.ทส.) 

- 

2.6 มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับ
การพัฒนา 

พัฒนา 
() / 

ไมพัฒนา 
() 

 - ทส (สผ./

ทธ.) 

- วธ (ศก.) 

- มท 

(อปท.) 

-  
ทส (สผ.) 
วธ (ศก.) 

- 

หมายเหตุ  :        หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
                    หมายถึง เพ่ิมข้ึน                 หมายถึง ลดลง    
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๒. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 แผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีไดรับ
การปองกัน บําบัด และฟนฟู ประกอบดวย 8 แผนงาน และ 57 แนวทางการปฏิบัติ ดังแสดงในตารางท่ี ๓-๗  

 
ตารางท่ี 3-๗  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 

แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ 

2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 6 

2.1.2 การจัดการน้ําเสีย 10 

2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 5 

2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย 19 

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย 2 

2.2.2 การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 2 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 8 

2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 5 

รวม  ๘  แผนงาน 57 
 

สําหรับแนวทางการปฏิบัติ มีหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ/กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง/ กรมปาไม/ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช/สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/องคการจัดการน้ําเสีย) 

2) กระทรวงการคลัง 
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
4) กระทรวงคมนาคม 
5) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
6) กระทรวงพลังงาน 
7) กระทรวงมหาดไทย (การประปานครหลวง/การประปาสวนภูมิภาค/กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
8) กระทรวงยุติธรรม 
9) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) 
10) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) 
11) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา) 
12) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 
13) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม/การนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย/

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
14) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
14) สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/สํานัก

งบประมาณ) 
15) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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16) ภาคเอกชน 
17) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
18) สถาบันการศึกษา 
ท้ังนี้ จากการพิจารณาผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของ

ยุทธศาสตรท่ี 2 สามารถสรุปผลได ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3-๘   
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ตารางท่ี 3-๘  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  

แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน

แลว 
ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

กลยุทธท่ี ๒.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
๒.1.๑  
การพัฒนา
เครื่องมือ
กลไกการ
บริหาร
จัดการ 

2.1.1.1 ผลักดันใหนําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชให
เกิดผลทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางแรงจูงใจในการลดการ
ปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษ การ
เก็บคาธรรมเนียมการใชผลิตภัณฑท่ีกอมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินคามัดจํา - 
คืนเงินบรรจุภัณฑ และสงเสริมหลักการ ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse) 

 
 

 

2.1.1.2 เรงผลักดันการจัดทํากฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ
รางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ....ราง
กฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ....รางพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการขยะแหงชาติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอ่ืน พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
 
 

 

2.1.1.3 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environment Assessment: SEA) สําหรับการพัฒนา
โครงการบนพ้ืนท่ีขนาดใหญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือมีการพัฒนาหลาย
โครงการในชวงเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบสะสม 
กอนตัดสินใจดําเนินโครงการ โดยรวมกันกําหนดประเภทของแผนหรือ
ยุทธศาสตรรายสาขาท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจ และเพ่ือใหมีการจัดวางผังเมืองอยางเหมาะสม รวมถึง
กําหนดใหมีการประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือ
ปกปองคุมครองสิทธิและสุขภาพของประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนาท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

 
 

 

2.1.1.4 พัฒนาการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment: EIA) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหมีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง ครอบคลุม และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน อีกท้ังสามารถนํามาจัดทํามาตรการการปองกันและลด
ผลกระทบไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีการพิจารณารายงานท่ีถูกตองและ
รวดเร็ว สรางเสริมกลไกการบังคับใชและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการ
อยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหหนวยงานรับผิดชอบมีการกํากับและ
ติดตามการดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุนการ
กระจายอํานาจใหแกจังหวัดท่ีมีศักยภาพ (เขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
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แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน

แลว 
ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

สิ่งแวดลอม และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามการ
ดําเนินงานตามมาตรการการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2.1.1.5 พัฒนากองทุน EIA และกองทุน SEA เพ่ือทําหนาท่ีเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) โดยใหผูประกอบการเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

 
 

 

2.1.1.6 ใหสิทธิชุมชนเขาใชประโยชนจากปา โดยคํานึงถึงความเปราะบาง
ของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว เพ่ือใหชุมชนมีความรูสึก
หวงแหน เกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปาเพ่ิมข้ึน ตาม
หลักการผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูท่ีดูแลปา 

  
 

๒.1.๒  
การจัดการ
น้ําเสีย 

2.1.2.1 สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานการจัดการนํ้าเสีย
ใหแกประชาชน และผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีระบบการจัดการน้ําเสีย มีการจัดการน้ําเสีย
ใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยสงเสริมใหมีการจัดการตามแนวพระราชดําริ
ท่ีใชวิธีการทางธรรมชาติในการบําบัด 

 
 

 

2.1.2.2 สรางพลังของประชาชน ดวยการเปดเผยขอมูลออกสูสาธารณะ
เก่ียวกับแหลงกําเนิดน้ําเสีย รวมถึงแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีจุดปลอยมลพิษ
ออกสูสิ่งแวดลอม เพ่ือกดดันใหมีการจัดการน้ําเสียเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

  
 

2.1.2.3 ผลักดันใหมีการนําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรมาใชเพ่ือ
สรางแรงจูงใจในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีการปลอยมลพิษ และการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

 
 

 

2.1.2.4 สงเสริมใหครัวเรือน รานอาหาร และอาคาร มีการติดต้ังระบบบําบัด
น้ําเสียขนาดเล็ก หรือมีการติดตั้งถังดักไขมันรวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ
ใหมีการติดต้ังและเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

 
 

 

2.1.2.5 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบรวบรวมน้ําเสียให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปน และมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงเสริมสรางศักยภาพในการ
บริหารจัดการ และเรงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสียเพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบได
อยางตอเนื่อง พรอมจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือรวมมือกับ
ภาคเอกชน และนักวิชาการใหการสนับสนุนในการเดินและบํารงุรักษาระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใชงาน 

 
 

 

2.1.2.6 ควบคุม และกํากับแหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีทราบจุดปลอยชัดเจนใหอยู
ในระดับท่ีไมเกินมาตรฐานท่ีกําหนด รวมถึงควบคุมการจัดการแหลงกําเนิดนํ้า
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เสียท่ีไมมีจุดปลอยท่ีชัดเจน โดยใหคํานึงถึงคามลพิษสะสมรวม และมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนด
มาตรการลดมลพิษ และพัฒนามาตรฐานการปลอยมลพิษท่ีเหมาะสม 
2.1.2.7 สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา
เสีย เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอง
กับหลักการการสรางความเปนหุนสวนของรัฐและเอกชน (Public - Private 
Partnership) 

 
 

 

2.1.2.8 สงเสริมการผลิตพลังงานจากน้ําเสีย โดยรวบรวมน้ําเสียท่ีมีความ
เขมขนสูงจากชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนนและมีพ้ืนท่ีจํากัด หรือชุมชนตาม
เกาะท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญรานอาหาร และภัตตาคาร รวมท้ังของเสียจาก
สวม เพ่ือลดการระบายของเสียลงสูแหลงน้ํา และลดการระบายกาซเรือน
กระจกสูบรรยากาศ 

 
 

 

2.1.2.9 สงเสริมใหมีการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัด และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด มาใชประโยชนใหสอดคลองและเหมาะสมกับชนิด
หรือประเภทของกิจกรรม เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรน้ําให
เกิดประโยชนอยางคุมคาและมีความปลอดภัย 

  
 

2.1.2.10 เรงรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตามตรวจสอบ
แหลงกําเนิดน้ําเสีย รวมถึงแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภท โดยการมีสวนรวม
ของภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังมีการรายงานผลท่ีรวดเร็ว ทันตอ
สถานการณเพ่ือใหสามารถจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

 
 

 

๒.1.๓  
การจัดการ
คุณภาพ
อากาศและ
เสียง 

2.1.3.1 สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกํากับ ควบคุม และรณรงค
ใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับปลอดการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรม
อยางตอเนื่อง โดยขอรวมมือจากภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน ในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยไมใหมีการเผา ตลอดจนสงเสรมิ
ใหนําเศษวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรมมาทําปุยอินทรีย 

 
 

 

2.1.3.2 สนับสนุนการพัฒนาและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ยานพาหนะใหมใหไดมาตรฐาน มีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศต่ํา ปลอด
มลพิษ ใชเชื้อเพลิงสะอาด และใชพลังงานอยางคุมคา รวมท้ังพัฒนาการตรวจ
สภาพยานพาหนะท่ีมีการใชงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษ
อยางเครงครัด ตลอดจนสงเสริมใหไดรับการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม และใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

2.1.3.3 ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมประจําปรถยนตท่ีใชอัตราการปลอย
มลพิษปลายทอเปนฐานการคํานวณคาธรรมเนียม 

  
 

2.1.3.4 ปรับปรุงและแกไขกฎหมาย และคามาตรฐานใหสอดคลองกับ
สถานการณ และสภาพปญหาคุณภาพอากาศของแตละพ้ืนท่ีโดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีวิกฤตดานคุณภาพอากาศ และหมอกควันรวมถึงบังคับใชกฎหมายการ
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ควบคุมคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิดของยานพาหนะและสถาน
ประกอบการใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอยางเขมงวด และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ังสงเสริมมาตรการหามมิใหมีการเผาในพ้ืนท่ี
ชุมชน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือปองกันปญหามลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดข้ึน 
2.1.3.5 จัดทํา พัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลมลพิษจากยานพาหนะดาน
คุณภาพอากาศและเสียงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการบูรณาการ
รวมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียงสําหรับยานพาหนะ และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา 

  
 

๒.1.๔ การ
จัดการขยะ
มูลฝอย
ชุมชน และ
ของเสีย
อันตราย 

2.1.4.1 ปลูกฝงความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียน
นักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพ่ิมกิจกรรมการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน สถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติประสบความสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะ รวมท้ังพัฒนาครู อาจารยใหมีความรู 
ความเขาใจในการถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนสรางความรวมมือระหวางรัฐ ครอบครัว และชุมชน 

 
 

 

2.1.4.2 สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักใหแกประชาชนและ
ชุมชนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรวม
นําขยะมูลฝอยหรือของเสียไปกําจัดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ี
รับกําจัด ไดเขาใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือมาตรการทางเลือกท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนํามาใชโดยเฉพาะการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
และระบบการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง 

 
 

 

2.1.4.3 สงเสริมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีความเขาใจใน
การคัดแยกขยะท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการเผาเปนขยะท่ีทําใหไดรับ
พลังงานสูง และเปนท่ีตองการของผูประกอบการท่ีรับภาระในการเผาขยะ 

 
 

 

2.1.4.4 สงเสริมการลดปริมาณขยะจากตนทาง โดยใหงดหรือเลิกการใชกลอง
โฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุท่ียอยสลายไดยาก และขยายผลพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการจัดการขยะท่ีเปนระบบ ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความพรอม ให
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 
 

 

2.1.4.5 สนับสนุนและสงเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อยางมีสวน
รวมของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public - 
Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญและแหลงทองเท่ียว โดยกําหนด
มาตรการลดขยะอาหารตลอดวงจรตั้งแตการผลิต การกระจายสนิคา การขนสง 
การแปรรูปในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการเก่ียวกับอาหาร การบริโภค
ในครัวเรือน และการกําจัด 

 
 

 

2.1.4.6 กําหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทํากิจกรรม
บริเวณชายฝง เชน การทําประมง การทองเท่ียวการเดินเรือ และการขนถาย
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สินคากลางทะเล ไมใหมีการท้ิงขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมท้ังควบคุมปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากแผนดินท่ีมาตามแมน้ํา ลําคลอง โดยออกกฎระเบียบสราง
ระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพ่ือนํามาจัดการอยางถูกตอง รวมท้ังสราง
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการลดปริมาณขยะทะเลท่ีตนทาง 
2.1.4.7 พัฒนากลไกทางภาษี เพ่ือควบคุมใหลดการใชกลองโฟม ถุงพลาสติก 
และวัสดุท่ียอยสลายไดยากลง รวมท้ังพัฒนาพลาสติกชีวภาพ และวัสดุอ่ืนท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เพ่ือสงเสริม
ใหมีการนําพลาสติกชีวภาพกลับมาใชอยางคุมคา 

 
 

 

2.1.4.8 สงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชนท้ังทางตรงและทางออมท่ีมีการผลิต
สินคาจากพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการใชพลาสติกชีวภาพอยางเปน
รูปธรรม และเปนการลดการใชพลาสติกจากปโตรเคมี โดยปรับปรุง แกไข
กฎหมายและนโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษี รวมท้ังใหมีการ
ลดหยอนภาษีแกผูประกอบการท่ีผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสราง
แรงจูงใจ 

 
 

 

2.1.4.9 เรงรัดการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 
โดยสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เพ่ือใหมีการนํากลับมาใชใหมให
มากท่ีสุด และเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤติ 
รวมท้ังผลักดันกฎหมายการลดและนําของเสียกลับมาใชประโยชน 

 
 

 

2.1.4.10 สนับสนุนรานรับซ้ือของเกา และมีการคัดแยกขยะซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีไดมาตรฐานมีการขนสงท่ี
ปลอดภัย และประกอบกิจการท่ีไมกอผลกระทบตอสุขอนามัยของคนงาน 
สิ่งแวดลอม หรือชุมชนขางเคียง และไดรับการตรวจสอบและติดตามโดย
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ 

  
 

2.1.4.11 ใหผูผลิตและผูจําหนายสินคา สนับสนุนผูประกอบการท่ีมีการคัด
แยกซากผลิตภัณฑ ซากบรรจุภัณฑ และของเสียอันตรายชุมชนใหมีการ
จัดการท่ีถูกวิธี ไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของผูคัดแยก และไมเปนมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการนําทรัพยากรกลับมาใชไดอยางคุมคา 

  
 

2.1.4.12 เพ่ิมความรับผิดชอบใหแก ผู ผลิ ต (Extended Producer 
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑอยางเปนระบบครบวงจร ตั้งแต
การออกแบบผลิตภัณฑ การผลิตผลิตภัณฑ การรวบรวมซากผลิตภัณฑ การ
จัดสถานท่ีจัดเก็บ การขนสง จนถึงการจัดการอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย 
และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรได
อยางคุมคาตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

 
 

 

2.1.4.13 สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรูการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีมีหลากหลายประเภท และมี
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การจัดการท่ีสลับซับซอนแตกตางกัน ใหถูกวิธีการและไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดต้ังและ
ดําเนินงาน 
2.1.4.14 พัฒนาและปรับปรุงใหมีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
และมีการออกมาตรการปองกันและควบคุมสินคาท่ีมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
รวมถึงผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอายุการใชงาน
สั้นและเกิดมลพิษเขามาจําหนายและใชงานภายในประเทศ โดยสงเสริมการ
จัดตั้ งศูนย เพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนการเฉพาะ พรอมท้ังสนับสนุนใหผูผลิตมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการท่ีถูกวิธี เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ียั่งยืน รวมท้ังผลักดัน
ใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจากประเทศ
ผูผลิต 

 
 

 

2.1.4.15 พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายท่ี
เหมาะสม และกอใหเกิดความคุมคา โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุน
และดําเนินงานแปลงขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงานไฟฟา และใหมีการจัดการอยาง
เปนระบบครบวงจร สวนขยะท่ีไมสามารถกําจัดได ควรสนับสนุนใหมี
การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการท่ีเหมาะสม 

 
 

 

2.1.4.16 เพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน โดยสนับสนุนใหมีระบบการจัดการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาใน
พ้ืนท่ี และศักยภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมถุงขยะ 
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการลดการท้ิงขยะ และเพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอใน
การเดินและบํารุงรักษาระบบไดอยางตอเนื่อง พรอมจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญหรือรวมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการใหการสนับสนุนในการเดิน
และบํารุงรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใชงาน 

 
 

 

2.1.4.17 ติดตามและเฝาระวัง เพ่ือมิใหมีการลักลอบท้ิงของเสียอันตรายและ
สารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดลอมท้ังบนบกและใน
ทะเล และปองกันการลักลอบนําเขาสารอันตรายมาใชในกิจการท่ีผิด
วัตถุประสงค การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พรอมท้ังใหความรู
แกประชาชนและกลุมเสี่ยงท่ีอาจไดรับอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาระบบ
การติดฉลากระบบติดตามขอมูลดานสารอันตรายใหแกผูนําเขา ผูผลิต และ
ผูบริโภคท่ีเปนมาตรฐานสากล รวมถึงสรางเครือขายประชาชนในการเฝาระวัง
ในพ้ืนท่ี 

 
 

 

2.1.4.18 ติดตาม และตรวจสอบการใหบริการการจัดการของเสียอันตราย
และสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดลอมของ
ผูประกอบการใหเปนไปตามมาตรฐานและมาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
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2.1.4.19 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับขยะท่ีคัดแยกและไมสามารถ
กําจัดได ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยะอันตราย และ
สารอันตราย เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดใหมอยางคุมคา หรือใหมีการ
จัดการอยางถูกหลักวิชาการ รวมถึงวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนกลองโฟม 
และถุงพลาสติกท่ียอยสลายไดยาก โดยเฉพาะการนําพลาสติกชีวภาพมาใช
ประโยชนไดหลายครั้งอยางคุมคา และมีการจัดการอยางเหมาะสม 

 
 

 

กลยุทธท่ี ๒.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 
๒.๒.๑  
การพัฒนา
เครื่องมือ
ทางการเงิน
และ
กฎหมาย 

2.2.1.1 สรางกลไกการเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบฉุกเฉิน รวมถึงการเยียวยา
ในระยะสั้น และระยะยาว โดยจัดตั้งระบบกองทุนฉุกเฉินเพ่ือชดเชยคา
รักษาพยาบาลและคาใชจายในการฟองรองแกผูไดรับผลกระทบ รวมกับ
การศึกษาและกําหนดใชมาตรการทางการคลังท่ีเหมาะสม เปนธรรม และ
เปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ใหสามารถเรียกเก็บคาเสียหายจากผูประกอบการ เพ่ือรับผิดชอบตอความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนไดในระยะยาว ถึงแมโครงการจะสิ้นสุดลงไปแลว 

 
 

 

2.2.1.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตการเขาถึงขอมูลขาวสารการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน การพิสูจนความเสียหาย การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนและเปนธรรม รวมท้ังพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล พรอม
ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร เพ่ือใชประกอบการพิจารณา ตลอดจนผลักดันให
จัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือตรวจสอบถวงดุลการ
กําหนดนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอม2.2.1.2 พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทุกดาน ตั้งแต
การเขาถึงขอมูลขาวสารการคุมครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจนความเสียหาย 
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเปนอุปสรรคตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและเปนธรรม รวมท้ัง
พัฒนาองคความรูและฐานขอมูล พรอมขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา ตลอดจนผลักดันใหจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพเพ่ือตรวจสอบถวงดุลการกําหนดนโยบายสาธารณะดาน
สิ่งแวดลอม 

  
 

๒.๒.๒  
การฟนฟู
พ้ืนท่ีวิกฤติ
ท่ีสงผล
กระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

2.2.2.1 ติดตามและเฝาระวังสถานการณมลพิษในพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม พรอมเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเนื่องใน
ทุกชองทาง โดยเฉพาะมลสารท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบและความเสี่ยงตอ
สุขภาพ 

 
 

 

2.2.2.2 ฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมโดย
ใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษปนเปอน และเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงอาจ
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ดําเนินเปนโครงการนํารอง หรือจัดทําแผนปฏิบัติการรวมระหวางภาคสวนท่ี
เก่ียวของในทุกระดับ เพ่ือระดมทรัพยากรในการเรงแกไขปญหาอยางบูรณา
การ และมีการบังคับใชกฎหมายรวมดวยอยางจริงจัง เพ่ือสรางมาตรฐานและ
แนวทางการปฏิบัติท่ีด ี

กลยุทธท่ี ๒.๓ การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมชุมชน และส่ิงแวดลอมอ่ืน 
๒.๓.๑  
การจัดการ
ส่ิงแวดลอม
ชุมชน 

2.3.1.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและประชาชนใหมีบทบาทในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมภูมิทัศน และพ้ืนท่ีสีเขียวดวย
ตนเอง โดยบูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในทุกระดับ 

 
 

 

2.3.1.2 สงเสริมการจัดรูปแบบของเมืองตามหลักการของสิ่งแวดลอมเมืองท่ี
ยั่งยืน ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในลักษณะของเมือง
อัจฉริยะแหงอนาคต เมืองสีเขียว ท่ีมีการเพ่ิมการพัฒนาและการสรางคุณคา
พ้ืนท่ีสีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง มีระบบขนสงมวลชน
อํานวยความสะดวกตอการเดินทาง มีการใชพลังงานสะอาด มีระบบการจัดการ
ของเสียและน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารท่ี
ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
 

 

2.3.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดลอมของชุมชน รวมถึงชุมชน
แออัด ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบการจัดการ
น้ําเสียขนาดเล็ก การติดตั้งถังดักไขมันของชุมชนริมน้ํา ลําคลอง และสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูของประชาชนในชุมชนแออัดถึงการดูแลสภาพแวดลอมและ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงเมืองให
นาอยู และปลอดภัยตอสุขภาพ 

  
 

2.3.1.4 ควบคุมและกํากับไมใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือนํามาจัดทํา 
กิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ท้ังดานการเกษตร การตั้งถ่ินฐาน การ
บริการ การอุตสาหกรรม และดานชุมชน อยางเครงครัด 

  
 

2.3.1.5 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพ่ิมสัดสวนพ้ืนท่ี
สีเขียวในชุมชนใหมากข้ึน และฟนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดลอมท่ีเสื่อม
โทรมในพ้ืนท่ี ใหเปนแหลงกักเก็บคารบอนและดูดซับมลพิษ 

 
 

 

2.3.1.6 กําหนดกฎ หลักเกณฑ และกฎหมาย เพ่ือใหมีการนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน พรอมท้ังใหความรูแกประชาชนในการมีสวนรวมบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมท้ังในภาพกวางและรายสาขา รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีดิน เพ่ือ
จูงใจใหประชาชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดานนันทนาการและสิ่งแวดลอม 

  
 

2.3.1.7 จัดทําและบังคับใชการวางผังเมืองท่ีมีการวางและกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดินอยางเปนสัดสวน ชัดเจน และสอดคลองกับศักยภาพและรักษา
ความสมดุลของสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและ
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ชุมชนในอนาคต รวมถึงกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวรอบเมือง เพ่ือเปนพ้ืนท่ีแนวกันชน
รอบเมือง และปองกันการขยายตัวของเมืองอยางไมเปนระบบ 
2.3.1.8 จัดทําและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนและการจัดการพ้ืนท่ี
สีเขียว รวมท้ังพัฒนาหลักเกณฑ กฎหมายฐานขอมูล เครื่องมือ และกลไก เพ่ือ
ผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการไปสูการปฏิบัติเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

 
 

 

๒.๓.๒  
การจัดการ
ส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม 

2.3.2.1 สนับสนุนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีรวม
พัฒนาในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
รวมท้ังสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา ประชาชน และเยาวชนในทองถ่ินให
เขาถึงการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางสรางสรรค และคํานึงถึงการรักษาคุณคาทาง
วัฒนธรรมอันดีงาม 

 
 

 

2.3.2.2 กําหนดกฎ หลักเกณฑ และกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือและกลไกอ่ืน  ๆ
เพ่ือนํามาคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ใหไดรับ
การจัดการท่ีดี 

 
 

 

2.3.2.3 จัดทํามาตรฐานดานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแหลงธรรมชาติ และ
แหลงศิลปกรรม รวมถึงสภาพแวดลอมโดยรอบใหสอดคลอง ไดมาตรฐาน และ
กลมกลืนกับสภาพทางธรรมชาตดิ  ั้งเดิม 

 
 

 

2.3.2.4 กําหนดและวางผังสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม 
รวมถึงกํากับการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบ ใหสอดคลองกับศักยภาพในการ
รองรับของพ้ืนท่ี และกําหนดใหมีกลไกในการจัดการของเสียและมลพิษท่ีเกิด
จากกิจกรรมการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

2.3.2.5 กํากับ ดูแลใหแหลงมรดกท่ีไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศ และของโลก รวมถึงพ้ืนท่ีแนวกันชน ไดรับการ
บริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐานและยั่งยืน โดยมีกลไกการจดัการแบบมีสวน
รวม และภาคสวนท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

 
 

 

รวม 57 45 12 

หมายเหตุ  :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนา
ของการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 
 
๑. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรท่ี ๓ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ประกอบดวย ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 3.๑ การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๒) การสงเสริม
พลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลยุทธท่ี 3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการท่ียั่งยืน ประกอบดวย  
๓ แผนงาน ไดแก (๑) การเกษตร (๒) การอุตสาหกรรม และ (๓) การทองเท่ียว และกลยุทธท่ี ๓.3 การพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ (๒) การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมท้ัง
แนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญ จํานวน 46 แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยู
ภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก 18 
กระทรวง 42 กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ัวประเทศ) และภาคเอกชน ซ่ึง
สามารถสรุปกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-๙ และ ตารางท่ี 
3-1๐ 

ตารางท่ี 3-๙  สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและ
ยั่งยืน 

3.1 การสงเสริมการบริโภคท่ี
ยั่งยืน 

3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
3.1.2 การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

3.2 การสงเสริมการผลิตและ 
บริการท่ียั่งยืน 

3.2.1 การเกษตร 
3.2.2 การอุตสาหกรรม 
3.2.3 การทองเท่ียว 

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพอยาง
ยั่งยืน 

3.3.1 การใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
3.3.2 การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
บนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

 
ตารางท่ี 3-1๐ สรุปตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรท่ี 3 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

3.1 การบริโภคพ้ืนฐานตอ
การใชทรัพยากร
(MaterialFootprint: MF) 
ของประเทศและการบริโภค

- ตัน 
- ตันตอ 
คน 

 - วท (สวทช.) 
- นร (สศช.) 

- -  
  วท 
(สวทช.) 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

พ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร
ตอคน 

 นร 
(สศช.) 

3.2 สัดสวนของหนวยงาน
ท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางสินคาและบริการท่ี
เปน มิตร กับสิ่ งแวดลอม 
และสัดสวนปริมาณการ
จัด ซ้ือจัดจ า งสินค าและ
บ ริ ก า ร ท่ี เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม 

รอยละ  - ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

- ทุก

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

-  
ทส (คพ.) 

- 

3.3 สัดสวนการใชพลังงาน
ตอจีดีพี 

พันตัน 
เทียบเทา 
น้ํามันดิบ 
(ktoe) / 
พันลาน 

บาท 

 - พน (สนพ./

พพ.) 

- 

 
พน (สนพ./

พพ.) 

- 

3.4 ร อยละของจํ านวน
ฟารม ท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีสําหรับพืช 
และรอยละของพ้ืนท่ีเกษตร
อินทรีย 

รอยละ  - กษ  

(กวก. /มก

อช./สศก.) 

-  
กษ (กวก.) 

- 

3.5 จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเขารวม
โครงการอุตสาหกรรมสี
เขียวเพ่ิมข้ึน และผาน
เกณฑระดับสี่ข้ึนไป 

จํานวน  - อก  

(สป.อก./

กรอ./กพร./

กสอ./กนอ.) 

-  
อก  

(กสอ./
กรอ./
กพร.) 

- 

3.6 พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
สูเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี 

จํานวน 
(แหง) 

 

 - อก (กรอ./

กนอ. 

/สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

-  
อก (กรอ.) 

มท. 

- 

3.7 จํานวนแหลงทองเท่ียว
และสถานประกอบการ 
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
การทองเท่ียวไทย 

จํานวน 
(แหง) 

 - กก  

 

-  
กก  

- 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

3.8 ประกาศใชกฎระเบียบ
เ ก่ียว กับการ เข า ถึ งและ
แบ ง ป น ผ ลประ โ ยช น ท่ี
ค ร อ บ ค ลุ ม ท รั พ ย า ก ร
ชีวภาพ 

ประกาศใช 
() 
ไม

ประกาศใช 
() 

 - ทส  
- กษ 
- วท 
- สธ 

 

-  
วท  

- 

หมายเหตุ  :        หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
                    หมายถึง เพ่ิมข้ึน                 หมายถึง ลดลง    
 
๒. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 แผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตร ท่ี  3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน ประกอบดวย 7 แผนงาน และ 46 แนวทางการ
ปฏิบัติ ดังแสดงในตารางท่ี ๓-๑๑  

ตารางท่ี 3-1๑  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 

แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ 

3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 8 

๓.1.๒ การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 5 

๓.๒.๑ การเกษตร 9 

๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 10 

๓.๒.๓ การทองเท่ียว 6 

๓.๓.๑ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 4 

๓.๓.๒ การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 4 

รวม  ๗  แผนงาน 46 

 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติ มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน ไดแก  
1) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
2) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
4) กระทรวงคมนาคม 
5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ/กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง/กรมทรัพยากรธรณี/กรมปาไม/ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช/สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคการมหาชน)/องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน)/องคการสวนพฤกษศาสตร/
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ) 

http://www.zoothailand.org/
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6) กระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน) 

7) กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
8) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ/สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) 
9) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) 
10) กระทรวงสาธารณสุข  
11) กระทรวงอุตสาหกรรม  
12) สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ/สํานักงบประมาณ) 
13) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
14) ภาคเอกชน 
15) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท้ังนี้ จากการพิจารณาผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติของยุทธศาสตรท่ี 3 สามารถสรุปผลได ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3-1๒ 
 
ตารางท่ี 3-1๒  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 3   

แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน

แลว 
ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

กลยุทธท่ี ๓.1 การสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน 
๓.1.๑  
การ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ี
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.1 ใหความรูแกทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคานิยมการใชชีวิตประจําวันในการบริโภค
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการเลือกใช
สินคา เชน สินคาติดฉลากสิ่งแวดลอมฉลากสินคาเกษตรอินทรีย ฉลาก
แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือทรัพยากรของสินคา ฉลาก
แสดงการปลอยกาซคารบอนออกสูบรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียวท่ีมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถยอยสลายได 
ในธรรมชาติ ไมเปนสารตกคางหรือเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

  

3.1.1.2 รณรงค ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและท่ัวถึง เพ่ือให
ประชาชนดํารงชีวิตอยางพอเพียง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยาง
เปนกิจวัตรประจําวัน โดยจัดซ้ือ จัดหาสินคาอยางพอดี มีทางเลือกใน
การปฏิบัติท่ีถูกตอง เขาใจงาย และสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดอยางเหมาะสม จนเกิดเปนจิตสํานึกสาธารณะไดในท่ีสุด 

  

3.1.1.3 สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคดานสิ่งแวดลอมและเพ่ิม
นวัตกรรมการรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก และ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังวิธีการใชสื่อ เพ่ือให
สามารถสื่อสารทางชองทางใหมๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมายในแตละชวง
วัย 
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3.1.1.4 ผลักดันหรือปรับปรุงระเบียบการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐทุกแหง และองคกรเอกชน เพ่ือ
สงเสริมใหเปนหนวยขับเคลื่อนการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังรณรงค ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจถึง
วิธีการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน อยางกวางขวาง 

  

3.1.1.5 พัฒนามาตรการทางการคลัง และผลักดันการบริหารจัดการ
งบประมาณของประเทศ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรและ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ 

  

3.1.1.6 สนับสนุนการกอสรางระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนสงมวลชน 
ระบบสาธารณูปโภคดานพลังงาน นํ้า การจัดการของเสีย และการ
สุขาภิบาลอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา รวมท้ังสงเสริมการใชบริการและการ
บริโภคระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเหลานั้น เพ่ือกอใหเกิดสังคมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  

3.1.1.7 ผลักดันมาตรการทางภาษี ท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

  

3.1.1.8 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยในภาคเอกชน และสงเสริมความรวมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกันระหวางภาคเอกชนสถาบันการศึกษา 
และหนวยงานวิจัยตางๆ อยางจริงจัง เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ และใหประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีท่ีไดพัฒนามาเพ่ิม
ผลิตภาพในการผลติ 

  

๓.1.๒  
การสงเสริม
พลังงาน 
ท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

3.1.2.1 สนับสนุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนท่ีตนทุน
สามารถเขาถึงไดอยางเปนธรรม โดยใหความสําคัญตอการผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดและมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมต่ํา รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนระดับครัวเรือน อาคาร
ท่ัวไป ชุมชน บริษัทเอกชนและสถานท่ีราชการ ติดตั้งระบบไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตย 

  

3.1.2.2 สรางกลไกระบบรวบรวม ขนสง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรท่ีมีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะลานรับซ้ือและแปรรูปปาลมหรือ
วัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการนําของเสียหรือ
วัสดุเหลือใชกลับมาแปรรูปเปนพลังงาน เพ่ือใหมีการนําวัสดุเหลือท้ิง 
ของเสีย และวัสดุเหลือใช กลับมาใชประโยชนไดอยางคุมคา 
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3.1.2.3 สงเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอยางครบ
วงจรโดยสนับสนุนเงินทุนสําหรับการผลิตและจําหนาย การปลูกพืช
พลังงาน เพ่ือนํามาผลิตเปนพลังงานของชุมชนใหกระจายอยูในทุก
พ้ืนท่ีตามประเภทของพืช และความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีรวมท้ังจัดใหมี
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน และกลไกทางการ
ตลาด เพ่ือรับซ้ือพลังงานชีวภาพจากชุมชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับ
ชุมชน 

  

3.1.2.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ท่ีสะอาด รวมถึงอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชพลังงานในอาคาร การ
คมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรม เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  

3.1.2.5 พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เพ่ือ
รับซ้ือไฟฟาจากชุมชน และภาคเกษตรกรรม 

  

กลยุทธ 3.2 การสงเสริมการผลิตและบริการท่ีย่ังยืน 
3.๒.๑
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.1 รณรงค ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีใน
ภาคการเกษตร ลดและเลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษรายแรง
ตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการสารเคมีและซาก
บรรจุภัณฑสารเคมีในภาคการเกษตรใหถูกวิธีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
รวมท้ังควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีท่ีมีพิษรายแรง 

  

3.2.1.2 สนับสนุนวิถีการดํา เนินชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินของ
ปราชญชุมชน และผูสูงอายุท่ีทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยและสรางบทบาทของ
ปราชญชุมชน และผูสูงอายุการถายทอดและสืบสานองคความรูท่ีเปน
ภูมิปญญาทองถ่ินดานการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แกคนรุนตอไป 

  

3.2.1.3 สนับสนุนใหมีการออกระเบียบการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการ
เยียวยาชดเชย และสนับสนุนการผลิตสารเคมีทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัย และไดมาตรฐานหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  

3.2.1.4 สนับสนุนแหลงเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน โดยเฉพาะการจัดหาแหลง
ทุนเพ่ือลงทุนดานเกษตรอินทรีย และสรางกลไกทางการตลาดรองรับ
การจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 
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3.2.1.5 พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ควบคูกับมาตรฐานความปลอดภัย โดยสนับสนุนใหมีการรับรองสินคา
ท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของตางประเทศ 

  

3.2.1.6 สงเสริมการพัฒนาปุยอินทรียเพ่ือการทําเกษตรท่ีเหมาะสม
กับชนิดของดิน และความตองการสารอาหารของแตละชนิดพืช เพ่ือ
ลดการใชปุยเคมี และไดผลผลิตอยางเหมาะสมรวมท้ังรณรงคให
ความรูการปลอดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการใชเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเพ่ือไถกลบเศษซากพืชและการใชวัสดุอินทรียในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

  

3.2.1.7 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดทําพ้ืนท่ีตนแบบ เพ่ือ
สาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรท่ีด ีและการเกษตรอินทรีย 

  

3.2.1.8 พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีในภาคเกษตรท่ีมีพิษ
รายแรงตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม รวมกับการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรอ่ืน เพ่ือใหปริมาณการใชสารเคมีท่ีมีพิษรายแรงในภาค
เกษตรลดลง 

  

3.2.1.9 สํารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย เพ่ือสงเสริม
ใหเกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุมในการทําเกษตรอินทรียรวมถึง
สนับสนุนแนวทางและมาตรการการทําเกษตรอินทรียใหเกิดความ
ยั่งยืน 

  

3.2.2 การ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.1 สรางแรงจูงใจโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานในการจัดการมลพิษ 

  

3.2.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร เพ่ือใหเกิดการลงทุนใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
รวมถึงแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยเฉพาะการเขารวม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและดําเนินโครงการจนไดรับการรับรอง
ในระดับ ท่ี  ๕  (ใหผู บริ โภคสนับสนุนผลิตภัณฑ  GIM) และการ
สรางสรรคคุณคารวมใหแกสังคม 

  

3.2.2.3 สงเสริมใหผูประกอบการมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจของ
ตนเองในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน ดวยการมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และการสรางสรรคคุณคาเพ่ิมรวมกันใหกับสังคม 

  

3.2.2.4 สนับสนุนการแบงปนการบริการ เครื่องมือ และทรัพยากร
สวนเกินท่ีเกิดจากการผลิตระหวางกลุมอุตสาหกรรม เ พ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและลดตนทุนการผลิต และเปนการรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึง
สนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนรูปธรรม โดย
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เชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร การวางผัง
เมือง และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม 
3.2.2.5 ผลักดันการใช และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมใหเปนสากล
ในการจัดการองคกร หรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะ ISO ๑๔๐๐๐ 
สําหรับผูประกอบการรายใหญ และผูประกอบการขนาดกลางท่ีมี
ศักยภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดลอมภายในประเทศ 
รวมท้ังชวยสนับสนุนการยกระดับการจัดการของผูประกอบการราย
ยอย 

  

3.2.2.6 สรางกลไกในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคา องคกร และผลิตภัณฑของประเทศ
ไทยใหไดมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในเวทีโลก โดยเฉพาะการจัดตั้ง
ศูนยความเปนเลิศในการประเมินวัฏจักรชีวิตบนฐานความยั่งยืน และ
การจัดตั้งคณะกรรมการดานนโยบาย และคณะกรรมการดานเทคนิค
การประเมินวัฏจักรชีวิต 

  

3.2.2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการผลิตและบริการ
โดยสนับสนุนการลดการใชพลังงาน หรือใหมีการใชพลังงานใน
กระบวนการผลิตและบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการ
ผลิตพลังงานท่ีใชพลังงานทดแทน 

  

3.2.2.8 เรงจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดลอมรายสินคา โดยใหมีการ
ประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต และจัดทํา ฐานขอมูลการประเมินวัฏจักร
ชี วิ ต ของประ เทศ ท่ี ถู กต อ ง  ครอบคลุ มและสอดคล อ ง ต า ม
มาตรฐานสากล รวมท้ังใหมีการกําหนดมาตรการรายสินคาแกผูบริโภค 
โดยเฉพาะปริมาณการปลอยคารบอน ปริมาณการใชน้ํา ปริมาณการ
ใชทรัพยากร และรอยเทาเชิงนิเวศ (Environmental Footprint) 

  

3.2.2.9 พัฒนาฐานขอมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑภาค
การผลิต ภาคการขนสง และการบริโภคสินคา เพ่ือกําหนดมาตรฐาน
ของรอยเทาเชิงนิเวศ ฉลากคารบอนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และปลอยคารบอนต่ํา 

  

3.2.2.10 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีสะอาด
รวมถึงเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุน
การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  

3.๒.๓ การ
ทองเท่ียว 

3.2.3.1 พัฒนาศักยภาพในการใหบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแก
ผูประกอบการ บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของดานการทองเท่ียวรวมถึง
ชุมชนท่ีดูแลแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ(Eco-tourism) 
การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-tourism)การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) และอ่ืนๆ 
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3.2.3.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดย
เนนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมท้ังสรางแรงจูงใจใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดการปลอยมลพิษ และลดการใชวัสดุและสารอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม 

  

3.2.3.3 พัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวไทยท่ีคํานึงถึงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี และผลักดันสูการรับรองมาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลจนเปนท่ียอมรับของนานาชาติพรอม
ท้ังกําหนดมาตรการจูงใจแกผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
เชน การจัดทําทําเนียบนาม การมอบรางวัล/ประกาศนียบัตร การ
ประชาสัมพันธในตางประเทศ ฯลฯ 

  

3.2.3.4 พัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว
โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
เสนทางการเดินทางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือการจัดทําทาง
จักรยาน และระบบน้ําดื่มหรือน้ําประปาในแหลงทองเท่ียว 

  

3.2.3.5 ศึกษาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในทุกดาน เพ่ือกําหนด
ปริมาณ และแนวทางการรองรับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเหมาะสม และ
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวรวมถึงกําหนดแนวทางการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากแหลงทองเท่ียวใหสอดคลองกับ
สภาพและศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน
จัดการ และไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว 

  

3.2.3.6 กําหนดและประกาศขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และดําเนินมาตรการจํากัด
จํานวนนักทองเท่ียวตามขีดความสามารถในการรองรับ 

  

กลยุทธ 3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
3.3.1 การ
ใชประโยชน
ความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

3.3.1.1 สรางความรู ความเขาใจเพ่ือใหเกิดความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญตอการรวมอนุรักษ คุมครอง และดูแลทรัพยากรชีวภาพ 
และภูมิปญญาทองถ่ินในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของและไดรับผลประโยชน 
รวมถึงชุมชน และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

  

3.3.1.2 สงเสริมและผลักดันการเขาถึงและไดรับประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. 2554 

  

3.3.1.3 สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนท่ี
ไดรับจากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และ
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บริการทางนิเวศเพ่ือการอนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแหลงพันธุกรรม รวมท้ังสนับสนุนการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
3.3.1.4 สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรูเพ่ือเปนแหลงรวมความรูและจัด
แสดงการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนท้ังใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน 

  

๓.๓.๒  
การเพ่ิม
มูลคาในการ
พัฒนา
เศรษฐกิจบน
ฐาน
ทรัพยากร
ชีวภาพ 

3.3.2.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใชประโยชน
เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยาง
รูคุณคา เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ดวยการบริหาร
จัดการของชุมชน ผสมผสานองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑชุมชนท่ีผลิตจากทรัพยากร
ชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
การเกษตรแบบผสมผสานท่ีสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม และการ
ทําวนเกษตรแบบสวนบาน 

  

3.3.2.2 สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยสนับสนุนการจับคูธุรกิจผลิตภัณฑเชิง
พาณิชยท่ีใชทรัพยากรชีวภาพในทองถ่ิน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการ
สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศมีการจัดการอยาง
เปนระบบ และมีการพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการใหเปนท่ียอมรับ
ของตลาดตางประเทศ โดยมีกลไกกํากับการพัฒนาธุรกิจจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ ควบคูกับการอนุรักษ ตามแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

  

3.3.2.3 ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมท้ังสนับสนุน
การนํานวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

  

3.3.2.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลสายพันธุพืชและ
พันธุสัตว เพ่ือนําไปสูการคนควาวิจัยเชิงพาณิชย 

  

รวม 46 39 7 
หมายเหตุ  :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลผลความกาวหนาของการดําเนินงาน
ท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและ 
การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 
 
๑. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรท่ี ๔ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ประกอบดวย ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 4.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสราง
ความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และ (๒) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธท่ี 4.๒ 
การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย  
๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และ (๒) การสราง
ความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ และกลยุทธท่ี 4.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือ
จากทุกภาคสวน และ (๒) การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ รวมท้ังแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีสําคัญ จํานวน 34 แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาท่ี 
ภารกิจ ความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก 15 กระทรวง 28 กรมและ/
หรือหนวยงาน รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ัวประเทศ) และภาคเอกชน ซ่ึงสามารถสรุปกลยุทธ แผนงาน 
ตัวชี้วัดและหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-1๓ และ ตารางท่ี 3-1๔ 
 
ตารางท่ี 3-1๓  สรุปกลยุทธ และแผนงาน ของยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

การสรางศักยภาพเพ่ือ
รองรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและภัย 
ธรรมชาติ และ 
การสงเสริมความ 
รวมมือกับ 
ตางประเทศ 

4.1 การสรางความรู ความเขาใจ
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน 
4.1.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.2 การพัฒนาแผนงานและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.2.1 การสรางความพรอมและขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวของชุมชน 
4.2.2 การสรางความสามารถในการปรับตัวของ
ภาคสวนตางๆ 

4.3 การพัฒนาความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

4.3.1 การพัฒนาและกระตุนบทบาทความ
รวมมือจากทุกภาคสวน 
4.3.2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานความ
รวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
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ตารางท่ี 3-1๔ สรุปตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ และผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 
 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

4.1 ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศใน
ภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสง ลดลงรอยละ 7 - 20 
ภายใน ป พ.ศ. 2563 
(เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน 
(Business as Usual: BAU) 
โดยใช ป พ.ศ. 2548 เปน
ปฐาน) 

รอยละ  - ทส 
(สผ./
อบก.) 

- พน (พพ.) 
- คค (สนข.) 

ทส. 
(สผ./อบก.) 

- - 

4.2 สัดสวนพลังงาน
หมุนเวียนตอการใชพลังงาน
ข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนเปนอยาง
นอยรอยละ 25 

รอยละ  - พน (พพ.) - พน. 
(พพ.) 

- 

4.3 จํานวน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ 
บูรณาการการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

จํานวน 
(แหง) 

 - ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

ทส 
(สผ.) 

- - 

4.4 องคกรหรือเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 

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

ทธ./ทน./
ทบ.) 

- คค (สนข.) 

- ทส 
(สผ.) 

มท. 
(ศภช.) 

หนวยงาน
หลักไมได
รายงาน 

4.5 จํ านวนประชากร ท่ี
เ สี ย ชี วิ ต สู ญห าย  ไ ด รั บ
บาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/
อพยพ เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบั ติทางธรรมชาติตอ
ประชากร 100,000 คน 

จํานวน 
(คนตอ 
ประชากร 
100,000
คน) 

 - มท (ศภช./
ปภ.) 

  

- มท. 
(ปภ.) 

มท. 
(ศภช.) 

หนวยงาน
หลักไมได
รายงาน 

4.6 จํานวนความรวมมือกับ
ตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

จํานวน 
(โครงการ) 

 - ทส 
(สป.ทส.) 

 

ทส 
(สป.ทส.) 

- - 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บรรลุผล
ตาม

เปาหมาย 
 

อยูระหวาง
ดําเนนิงาน 

 

ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

สิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานในแตละป 

หมายเหตุ  :        หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
                    หมายถึง เพ่ิมข้ึน                 หมายถึง ลดลง    

 

๒. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 แผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและเปนธรรม ประกอบดวย 6 แผนงาน และ 34 แนวทางการปฏิบัติ ดังแสดงในตารางท่ี ๓-๑๕  
 
ตารางท่ี 3-1๕  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 

แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ 

4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน  5 
4.1.2 การลดการการปลอยกาซเรอืนกระจก  11 
4.1.3 การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 4 
4.1.4 การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ  7 

4.1.5 การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน  3 

4.1.6 การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 4 

รวม  ๖  แผนงาน 34 

สําหรับแนวทางการปฏิบัติ มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ไดแก 

1) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
2) กระทรวงการคลัง 
3) กระทรวงการตางประเทศ 
4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5) กระทรวงคมนาคม 
6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ/กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง/กรมทรัพยากรธรณี/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม/กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช/สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)) 

7) กระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน) 

8) กระทรวงพาณิชย 
9) กระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย/ศูนยเตือนภัยภิบัติแหงชาติ) 
10) กระทรวงพาณิชย 
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11) กระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ 
ศูนยเตือนภัยภิบัติแหงชาติ) 

12) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
13) กระทรวงสาธารณสุข 
14) กระทรวงอุตสาหกรรม 
15) สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
16) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
17) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท้ังนี้ จากการพิจารณาผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของ

ยุทธศาสตรท่ี 4 สามารถสรุปผลได ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3-๑๖ 
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ตารางท่ี 3-๑๖  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 4   

แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน

แลว 
ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

กลยุทธท่ี 4.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก 
๔.1.๑  
การสราง
ความรู 
ความเขาใจ 
และพัฒนา
ศักยภาพ
ของ
ประชาชน 

4.1.1.1 ใหความรูแกผูประกอบการในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังสงเสริม
และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการรวมกลุมเครือขายในการผลิตและ
จํ าหน ายสินค าและบริการ ท่ี เปน มิตร กับสิ่ งแวดลอมตลอดจน
ประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบและเขาใจถึงความแตกตางของ
ผลกระทบตอสุขภาพระหวางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กับสินคาและบริการท่ัวไป 

  

4.1.1.2 เพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค ประชาสัมพันธ และปลูกจิตสํานึกเพ่ือ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใชพลังงานของผูใชพลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูประกอบการ ใหประกอบธุรกิจแบบประหยัดพลังงาน รวมท้ัง
สงเสริมการเดินทางในระยะสั้นดวยการเดินเทา/ปนจักรยาน และใช
รถยนตสาธารณะแทนรถยนตสวนบุคคล โดยหันไปใชบริการโดยสารดวย
รถไฟฟาและรถใตดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  

4.1.1.3 สรางความรู ความเขาใจแกทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
ประมง ปศุสัตวการทองเท่ียว พลังงานและขนสงรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหมีองคความรูถึงผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงพรอมท้ังใหมีความเชื่อมโยงองค
ความรูเชิงวิชาการสูบริบทของแตละภาคสวน 

  

4.1.1.4 สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคสวนตางๆ การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชท่ีปลูก
นอกฤดูกาลเกษตรเพ่ือลดการใชน้ําและการปรับรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีใหหลากหลายมากข้ึน 

  
  

4.1.1.5 พัฒนา สงเสริม และสรางการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรเทาปญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  

๔.1.๒ การ
ลดการ
ปลอยกาซ
เรือน
กระจก 

4.1.2.1 สงเสริมมาตรการจูงใจใหภาคประชาชนและภาคธุร กิจ
ปรับเปลี่ยนการใชยานพาหนะในการเดินทางและขนสงสินคาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีสําหรับผูใชและผูผลิตผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม หรือกําหนดใหมีฉลากแสดงอัตราการปลอยกาซเรือน
กระจกและการใชพลังงานของยานพาหนะ รวมท้ังจัดเก็บคาธรรมเนียม
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แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน

แลว 
ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

ยานพาหนะท่ีติดขัดในกรุงเทพมหานครบริเวณท่ีมีการบริการโครงขาย
รถไฟฟาหรือรถใตดินแลว และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตาง จากกองทุน
หรือสถาบันการเงินแกผูผลิตท่ีใชเทคโนโลยีกอมลพิษตํ่าหรือเทคโนโลยี
สะอาด 
4.1.2.2 ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคูกับสนับสนุน
การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 

  

4.1.2.3 พัฒนาโครงสรางภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลใหเปนเอกภาพ โดยรวม
ภาษีตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดราคาเชื้อเพลิง ณ หัวจายซ่ึงเปนการสง
สัญญาณทางราคาท่ีถูกตอง 

  

4.1.2.4 ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการผลิตพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา และการใชของเสียหรือวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร รวมท้ังกําหนดใหภาคอุตสาหกรรมท่ีปลอยกาซเรือนกระจก
สูงตองจัดทําแผนงานหรือโครงการลดกาซเรอืนกระจก 

  

4.1.2.5 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา โดยสนับสนุนให
มีการใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการโรงไฟฟาไดรับประโยชน
จากมาตรการเวนหรือคืนภาษีการนําเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตไฟฟาท่ีมี
คุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 

  

4.1.2.6 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการขนสงภาคอุตสาหกรรมภาค
อาคารธุรกิจและบานอยูอาศัย และการใชพลังงานในอาคารรวมท้ัง
สงเสริมการลงทุนแกภาคอุตสาหกรรมท่ีปลอยคารบอนตํ่าและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

  

4.1.2.7 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางอัตราการรับซ้ือไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือประหยัดงบประมาณของรัฐและสงเสริมใหมีการ
ใชพลังงานหมุนเวียนตนทุนต่ํา  

  

4.1.2.8 สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกในภาคปาไม โดยสนับสนุนการ
ผลิตและดํารงชีวิตตามวิถีทองถ่ิน มุงเนนบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศใน
การอนุรักษปา และคุมครองสิทธิของชุมชนในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน รวมถึงกําหนดใหกิจกรรมหรือโครงการท่ีมี
ผลกระทบตอชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาจะตองมีการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

  

4.1.2.9 ใหผูประกอบการภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการ มีการจัดเก็บและรายงานขอมูลการใช
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พลังงาน และขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ 
4.1.2.10 รวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศใหเปนปจจุบัน ท้ังการข้ึนทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการลดกาซ
เรือนกระจก การซ้ือ -ขายปริมาณการลดกาซเรือนกระจกรวมถึงประเมิน
แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตกําหนดระดับของกรณีฐาน 
(Business-as-usual – BAU) ของการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขา
และในภาพรวม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ 

  

4.1.2.11 พัฒนางานวิจัยดานศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บกาซเรือน
กระจก รวมถึงวิเคราะหขอจํากัดและโอกาสเชิงเทคโนโลยีองคความรู การ
บริหารจัดการ และศักยภาพของภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนากลไกท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษี
คารบอน การพัฒนาตลาดคารบอนท่ีไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาด
คารบอนในตางประเทศ และการจัดสรรสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจก 

  

กลยุทธท่ี ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
๔.๒.๑ การ
สรางความ
พรอมและ 
ขีดความ 
สามารถใน
การปรับตัว
ของชุมชน 

4.2.1.1 พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและเตือนภัยทาง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยชุมชนมีสวนรวม และพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมท้ังจัดเตรียมพ้ืนท่ีอพยพรองรับเพ่ือรับมือกับภัย
ธรรมชาติท่ีอาจเกิดบอยครั้งและรุนแรงข้ึน 

  

4.2.1.2 ประเมินและคาดการณผลกระทบตอชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใกลหรือ
ตองพ่ึงพาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ําทะเล ภูเขา ฯลฯ ท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปจจัยทางภูมิอากาศ รวมท้ังประเมินความพรอม
และขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของชุมชน โดยพิจารณาจาก
ระบบทางสังคมและระบบการดํารงชีวิตของชุมชนในพ้ืนท่ี  

  

4.2.1.3 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมดาน
สถาปตยกรรมและการพัฒนาวัสดุกอสรางท่ีสอดคลองและคํานึงถึงปจจัย
ทางภูมิอากาศการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับ
สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการรักษาสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาล 

  

4.2.1.4 ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัว
และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับ
การกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองชุมชน และทองถ่ิน 
โดยใหมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองและคํานึงถึงปจจัยทางภูมิอากาศ 
และมีมาตรการปรับตัวท่ีผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน
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และวิทยาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตและเปนท่ียอมรับของชุมชน
ซ่ึงมีความหลากหลายและแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี  

๔.๒.๒  
การสราง
ความ 
สามารถใน
การปรับตัว
ของภาค
สวนตางๆ 

4.2.2.1 จัดทําแนวทางการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน โดยภาคสวนท่ีเก่ียวของมีการบูร
ณาการจัดทํา โดยเฉพาะการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรท่ี
คํานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพ้ืนท่ี การปรับหลักเกณฑการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในพ้ืนท่ีเสี่ยง และแผนการ
พัฒนาตางๆ ท่ีตองคํานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศ 

  

4.2.2.2 จัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี เสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต รวมท้ังใหมีการเฝาระวังและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของน้ําทะเลหรือระดับความสูงของน้ําทะเล และการเฝาระวัง
ปรากฏการณ ปะการังฟอกขาว 

  
  

4.2.2.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร อุตสาหกรรมแหลงทองเท่ียว 
และบริการ เพ่ือลดความเปราะบางของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางภูมิอากาศ 

  
  

4.2.2.4 พัฒนาโครงขายการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับผูโดยสารอยางเพียงพอ และมีระบบการ
จัดการดานความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และประหยัดเชื้อเพลิง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  
  

4.2.2.5 พัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายของระบบขนสงมวลชนในเมืองใหญ
ใหครอบคลุมและเชื่อมตอกัน ท้ังระบบรางรถประจําทางสาธารณะ และเรือ
โดยสาร เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับรองรับการเดินทางแบบ Multi - 
modal ระหวางรถยนต รถประจําทาง รถไฟฟา เรือ หรือการจอดรถแลว
เดินทางตอ (Park- and - ride) โดยมีเสนทางเดินเชื่อม และบันไดเลื่อน หรือ
การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะแบบตั๋วรวม  

  
  

4.2.2.6 พัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคาทางรางและทางน้ําท่ีไม
สงผลกระทบเชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหนําระบบขอมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ
ขนสงสินคาทางรางและทางน้ําใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนท่ี
มากยิ่งข้ึน 

  
  

4.2.2.7 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยมุงเนนการศึกษาการประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศท่ีมีความออนไหว
และเปราะบาง รวมท้ังแนวทางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตวท่ี
ทนทานตอการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิ ภัยแลง และน้ําทวม 

กลยุทธท่ี ๔.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 
๔.๓.๑ การ
พัฒนาและ
กระตุน
บทบาท
ความ
รวมมือจาก
ทุกภาค
สวน 

4.3.1.1 เปดเผยขอมูลการเจรจา และแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ
ประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ เปนแรง
สนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวน เพ่ือประโยชนของชาต ิ

 
 

 

4.3.1.2 เพ่ิมขีดความสามารถใหแกบุคลากรและองคกร รวมถึงภาคีท่ี
เก่ียวของกับการเจรจาและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ เพ่ือให
เกิดความเขมแข็ง และรวมมืออยางเปนเครือขายหรือภาคีในการบริหาร
จัดการขอมูลทางวิชาการ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของสําหรับเปนพ้ืนฐานในการเจรจาตอรอง 

 
 

 

4.3.1.3 ติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอการคาและการลงทุนท้ังท่ีเปนมาตรการฝาย
เดียวของภาคีการคาหลัก และมาตรการในกรอบทวิภาคี และพหุภาคีท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันหรือรองรับมาตรการดังกลาว โดยสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการดําเนินนโยบายความรวมมือระหวางประเทศดานการคาและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

 

๔.๓.๒  
การ
เสริมสราง
ความ
เขมแข็ง
ดานความ
รวมมือใน
เวทีระหวาง
ประเทศ 

4.3.2.1 สงเสรมิศักยภาพของหนวยงานไทยในการรวมมือกับประเทศตาง  ๆใน
ภูมิภาคเก่ียวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือ
สงเสริมการคาและสรางสวนแบงทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ี
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  
 

4.3.2.2 สงเสริมกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีในการนํากลไกความรวมมือและการสนับสนุนตางๆ โดยเฉพาะดาน
การเงิน การถายทอดเทคโนโลยีการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 
และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานภายในประเทศ โดย
มุงเนนกรอบความรวมมือท่ีสมประโยชน (Win - win) สอดคลองและตอยอดกับ
นโยบายของประเทศ 

 
 

 

4.3.2.3 ผลั กดั น ให มี การจั ด ทํ าแผนแม บทการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน เพ่ือหาแนวทางความรวมมือ
กับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการรวมกลุมในประชาคมอาเซียน และกลุม
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ในการรวมกันอนุรักษ ใชประโยชน และแกไข จัดการปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขามแดนรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรพลังงาน ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ปญหาหมอกควัน 
ปญหาการลักลอบคางาชาง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆ
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แผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนนิงาน

แลว 
ไมมีการ
รายงาน
ขอมูล 

4.3.2.4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ และความตกลงทางการคาท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังติดตามผล
การเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ ท้ังในเวทีการคาโลก และการเจรจาใน
ระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือกําหนดทาทีของประเทศท่ีเหมาะสม และ
กําหนดการเจรจาเชิงรุก 

 
 

 

รวม 34 27 7 

หมายเหตุ  :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนา
ของการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   

 
กรณีศึกษา หนวยงานท่ีดําเนินการตามตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร ไดบรรลุเปาหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน มีสวนรวมดําเนินการแผนงาน 
โครงการ ท่ีตอบสนองตัวชี้วัด โดยเฉพาะในยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองและสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดแลว 3 ตัวชี้วัด จึงขอนําเสนอรายละเอียดเพ่ือเปนกรณีศึกษา (Good Practice) ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัด 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกของประเทศไทย ในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง 
ลดลงรอยละ 7-20 ภายในป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใชป 
พ.ศ. 2548 เปนปฐาน มีรายงานผลการดําเนินงานท่ีสนองตอบตอตัวชี้วัด 4.1 ดังนี้ 

1.1 กระทรวงพลังงาน (พน.) ไดนําสงผลการประเมินกาซเรือนกระจกท่ีลดลงจากมาตรการในภาค
พลังงานป พ.ศ. 2558 (ขอมูลการรายงานผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยเปนขอมูลยอนหลัง 2 ป)  
ตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประเทศไทยสามารถลดกาซเรือนกระจกไดท้ังสิ้น 40.14 ลาน
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2eq) คิดเปนรอยละ ๑๑ ของเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)  
จาก ๙ มาตรการหลัก คือ  

๑) มาตรการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ  
  ๒) มาตรการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ  
    ๓) มาตรการผลิตพลังงานความรอนจากพลังงานหมุนเวยีนประเภทพลังงานธรรมชาติ  
    ๔) มาตรการผลิตพลังงานความรอนจากพลังงานหมุนเวยีนประเภทพลังงานชีวภาพ  
    ๕) มาตรการผลิตไบโอดีเซลสําหรับใชในภาคขนสง  

  ๖) มาตรการผลิตเอทานอลสําหรับใชในภาคขนสง  
  ๗) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟา  
  ๘) มาตรการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาเทคโนโลยีสะอาด และ  
  ๙) มาตรการเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณเบอร ๕ 

1.2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) ติดตามประเมินผลโครงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกในสํานักงานฯ ในป 2559 พบวา กิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกสูงใน 3 อันดับแรก ไดแก 1) การ
ใชรถยนตขององคกร ๖๓.๘๕ ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป (t-CO2eq) ตอป (รอยละ ๔๖.๓๓) 2) การ
ใชไฟฟาภายในอาคารสํานักงาน ๓๙.๗๐ t-CO2eq (รอยละ ๒๘.๘๑) 3) การใชยานพาหนะเดินทางไป-กลับ
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ระหวางท่ีพักและสํานักงาน ผลการศึกษาโดยรวม พบการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังสิ้น 137.815 t-CO2eq 
ตอป ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปตอไป 

1.3 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) ติดตามประเมินผลการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ในป 2559 พบวา มีเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.4 เม่ือเทียบกับป 2548 

1.4 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ติดตามประเมินผลการลดกาซเรือน
กระจก ตามมาตรการของประเทศ สามารถลดได 40.26 Mt-CO2eq 
 2. ตัวชี้วัด 4.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 32 แหง มีการบูรณาการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ 
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ภายใตโครงการสนับสนุนการพัฒนาและ
ดําเนินงานดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Support to the Development and 
Implementation of the Thai Climate Change Policy) ของ สผ. รวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครอง
ธรรมชาติ การกอสรางและความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ผานองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยฝกอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ใหเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีนํารอง จํานวน 17 จังหวัด และ 32 เทศบาล ในป 2559 และ 
จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และถอดบทเรียนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ ในป 2561 สผ. จะขยายผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาสูการจัดทําแผน หรือการ 
บูรณาการประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดอีก ๖๐ จังหวัด ซ่ึงดําเนินการรวมกับ 
BMUB และ GIZ ขณะนี้ อยูระหวางการหารือรวมกัน เพ่ือกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 
  3. ตัวชี้วัด 4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมี
กิจกรรมดําเนินงานในแตละป 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานกลางประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสิ่งแวดลอม  
โดยสนับสนุนการดําเนินการภายใตประชาคมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนดานสิ่งแวดลอม ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559 - 2568) ในป 2560 ทส. ไดดําเนินการจัดทําความรวมมือกับ
ตางประเทศ ดังนี้ 
  1. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหง
สหพันธรัฐรัสเซีย วาดวยความรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนตป
เตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซีย 
  2. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมสาธารณรัฐเกาหลี เก่ียวกับความ
รวมมือดานสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
  ๓. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
  ๔. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
แหงสาธารณรัฐโคลอมเบีย เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
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ความเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน ในการดําเนินการตามแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 
รายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 ๑. สํานักนายกรัฐมนตรี ควรปรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนพระราชบัญญัติ เพ่ือปรับปรุงมาตรการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ
ใหทันสมัย มีความคลองตัวตอการปฏิบัติ 
 ๒. กระทรวงมหาดไทย  

   - กรมโยธาธิการและผังเมือง  
     ควรกําหนดยุทธศาสตร และกลไกในการวางผังเมืองไปสูการปฏิบัติ โดยบูรณาการระหวาง
แผนงาน/โครงการ และแผนงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในพ้ืนท่ีวางผัง เพ่ือใหการพัฒนาเมืองเปนไป
อยางสอดคลองและสนับสนุนตอกัน และออกแบบระบบโครงขายทางหลวงแผนดินระหวางจงัหวัด อําเภอ หรือ
ตําบล ในสวนท่ีไมไดเชื่อมตอกับชุมชนหลัก โดยกําหนดใหมีการควบคุมการเขาออกไดเฉพาะบางจุด หรือบาง
ชวงท่ีตอเนื่องกับชุมชน รวมท้ังใชระบบทางขนาน (Parallel System) เพ่ือแยกประเภทยานพาหนะท่ีมี
ความเร็วตางกัน ตลอดจนกําหนดระยะถอยรนท่ีเปนมาตรฐาน จากเขตทางตามลําดับศักดิ์ของทางหลวง และ
สัมพันธกับท่ีตั้งชุมชน (ปจจุบัน ระยะถอยรนโดยท่ัวไปคือ ๖ เมตร ซ่ึงยังไมปลอดภัยสําหรับทางหลวงท่ีมี
การจราจรหนาแนน หรือใกลกับชุมชนซ่ึงมีทางแยกจํานวนมาก) 

   - กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยชุมชนมีสวนรวม ควร

สรางความตระหนักรู เรื่องภัยพิบัติและการเตรียมความพรอมการปองกันภัย โดยประชาชนในชุมชนสามารถแจง
เตือนภัยลวงหนาภายในชุมชน  

    ๒) สรางเครือขายศูนยเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน โดยมีโครงการจัดอบรม ในระดับองคกรทองถ่ิน
และชุมชน โดยเชิญแกนนําชุมชนท่ีไดรับผลกระทบมารวมอบรม ในการอบรมแตละครั้ง ควรใหความสําคัญกับภัย
พิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน โดยการจัดอบรม ควรจัดใหถ่ีข้ึน เชน จัดปละครั้ง หรือทุก ๖ เดือน และควรจัดอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการใหทราบอยางท่ัวถึง โดยประสานงานกับวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ี
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบกับหนวยงานจิตอาสา เปนผูนําเสนอรายละเอียด เพ่ือความชัดเจนในการการสื่อสาร และ
ควรใหผูมีประสบการณตรงมาบรรยาย  

   ๓) ควรคัดเลือกอาสาสมัครหมูบานละ ๑ คนเปนสมาชิกศูนยเตือนภัยประจําหมูบาน และ 
หอกระจายขาวประจําหมูบาน จัดใหมีแมขายการสื่อสาร และมีลูกขายทุกหมูบาน ในตําบลนั้น ๆ อยางถูก
กฎหมาย และควรจัดรายการรูทันภัยพิบัติผานทางรายการทีวี ดวย 

   ๔) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับภัยพิบัติ ควรแบงกลุมชุมชนเขียนขอซักถาม เพ่ือทราบถึง
ปญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน รวมถึงการพิจารณาจํานวนผูเขารวมการฝกอบรม ตามสัดสวนของ
พ้ืนท่ีหรือจังหวัดใหเหมาะสม โดยใหน้ําหนักกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ควรใหผูประกอบการ ท่ีอยู
ติดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเขารวมการอบรม การฝกปฏิบัติ/สาธิตวิธี จําลองเหตุการณภัยพิบัติใหผูเขาอบรมไดปฏิบัติ เพ่ือ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และนําไปถายทอดใหคนในชุมชนได และในการฝกปฏิบัติแตละครั้ง ควรมี
ขอกําหนดใหหนวยงานในพ้ืนท่ีสงตัวแทนประชาชน เขารวมการอบรม เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสรางความรวมมือ
ของชุมชน การฝกซอมการบัญชาการเหตุการณ ควรใชสถานท่ีท่ีเปนศูนยบัญชาการเหตุการณจริง เพ่ือทดสอบ
ระบบสื่อสารท่ีมีอยู ควรมีการพัฒนาระบบสื่อสารท่ีสามารถนํามาใชไดจริงหากเกิดภัย รวมถึงการอบรมการใชวิทยุ
สังเคราะหความถ่ี เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะใหเครือขายท่ีผานการอบรม 
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 -องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
  ๑) ควรใหความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) เปนประจําและตอเนื่อง และสรางจิตสํานึกและความเขาใจในการดูแล รักษา ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ อปท. ใน
การจัดทําโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒) ควรสนับสนุนและผลักดัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใหออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือใช
บังคับกับอาคารบานเรือนท่ีปลูกสรางใหม ใหติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียประจําบาน (Onsite Treatment) 
ผลักดันและสงเสริมแหลงชุมชน ตลาดสด วัด โรงเรียน รานคาจําหนายอาหาร อาคารบานเรือนท่ีตั้งริมน้ํา ให
ติดตั้งบอดักไขมัน หรือระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังผลักดันใหมีการสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับชุมชน
เมืองระดับเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตามความจําเปนเรงดวนของพ้ืนท่ี 
  ๓) ควรจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตน
ทางอยางตอเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล ท้ัง output และ outcome เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และควร
ปรับปรุงเกณฑใหเหมาะสมกับชวงเวลาดําเนินงานกิจกรรมโครงการ และขยายพ้ืนท่ีดําเนินงานใหมากข้ึน 
  ๔) ควรมีการสั่งการ/มอบนโยบายใหนายก อปท. ทุกแหงใหความสําคัญและจัดทําโครงการขยะอยาง
นอย 1 โครงการ/ 1 อปท. โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไรขยะ ตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 ป 
(พ.ศ. 2559-2560) ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 และ
ประสานอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เพ่ือเปนแกนนําชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
   ๕) จัดกิจกรรมเสริมสรางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการจัดหาอุปกรณและจัดสภาพแวดลอม ใหประชาชนดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม สงเสริมใหประชาชนลดและคัดแยกขยะไปใชประโยชนตั้งแตตนทาง เพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอย และควรปรับหลักเกณฑการขอใชสถานท่ีปาไม พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของรัฐ 
ในการจัดการขยะ โดยประสานหนวยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
   ๖) สนับสนุนใหมีตลาด รานคาตนแบบ ปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติก หรือวัสดุท่ียอยสลายไดยาก 
ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง กําหนดจุดท้ิงขยะเศษอาหาร ใหแกประชาชนและสถานประกอบการ สําหรับท้ิงขยะ 
เศษอาหารโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการนําไปจัดการ รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนท่ีอยูชานเมืองหรือเขตชนบท 
เกษตรกร และฟารมเลี้ยงสัตวมารับขยะอาหารจากเมืองไปใชประโยชน 
   ๗) จัดทําแผนงานและงบประมาณ สําหรับใชในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีทุกป และมีการนําเสนอ
คาใชจายและปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ ตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหา นอกจากนี้ โครงการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ควรดําเนินการอยางมีเอกภาพและความตอเนื่อง โดยมี
กลไกรองรับ เชน การจัดตั้งเปนคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหชุมชนสามารถมีสวนรวมดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 
 ๘) จัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวอุทยานหรือสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติตนแบบ ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ (Green City) โดยสงเสริมใหมีการนําภาชนะท่ีทําจากวัสดุยอยสลายงายมาจําหนาย 
ในราคาถูก มีการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบ กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับหามใชภาชนะท่ีทําจากวัสดุ
ยอยสลายยาก หรือเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
 ๙) จัดทําแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สรางเครือขายชุมชนและ อปท. ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนท่ีให
เขมแข็ง โดยพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรู การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ในการ
ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังจัดทําบันทึกขอตกลงความ
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รวมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกในชุมชนทุกป รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจากระดับประเทศสูระดับจังหวัด และพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดชุมชนสีเขียว และ
การผลิต การบริโภค บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  ๑๐) เชื่อมโยงกิจกรรม/งบประมาณดําเนินการของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีนโยบายใหทองถ่ินมีแผนงาน
เพ่ือดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน การประชาสัมพันธแจงประชาชน
ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย เก่ียวกับการใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ และเผยแพรองคความรูเรื่องการประเมิน
ความเสี่ยงใหแกจังหวัด เพ่ือขยายผลไปยัง อปท. ในพ้ืนท่ี ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาดานวิชาการใหเขาใจและเขาถึง
ไดงายข้ึน เชน จัดทําสื่อภาพยนตรสั้นท่ีจําลองสถานการณจริง แจกจายในรูปแบบดีวีดี หรือใชสื่อทองถ่ิน ในการ
เผยแพรการบรรยายของวิทยากร เชน สนับสนุนใหมีการกระจายเสียงตามสาย กระจายเสียงทางวิทยุทองถ่ินให
ไดรับฟงการบรรยาย ในการอบรมแตละครั้ง และควรจะมีการใชภาษาท่ีหลากหลายเหมาะกับพ้ืนท่ี 

 ๓. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     ๑) การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีในการสรางเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ควรมีมาตรการในการกระตุนผูประกอบการไทยใหลงทุนการวิจัย
พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน โดยจัดกิจกรรมหรือเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมายโดยตรง โดยจัดทํา
ขอมูลและเง่ือนไขตางๆ อยางชัดเจน  
     ๒) ผลักดันการใชองคความรูหรือผลงานวิจัย ไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย จัดกิจกรรม
ถายทอดองคความรูแกผูประกอบการ มีกระบวนการกลั่นกรองขอเสนอโครงการ โดยพิจารณาความพรอมของ
ผูประกอบการ และจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนําดานเทคนิควิศวกรรม และขอมูลวิชาการอยางเปนระบบ
และสมํ่าเสมอ 

 ๔. กระทรวงอุตสาหกรรม 
     -  สําน ักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ควรสร างและพัฒนาเคร ือข ายอุตสาหกรรมร ักษ
สิ่งแวดลอม และประชาสัมพันธโครงการในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือใหโครงการเปนท่ีรูจักมากข้ึน และ
ปรับเปลี ่ยนโครงสรางผู มีส วนรวมในการดูแลโครงการใหเหมาะสม โดยภาครัฐควรชวยสนับสนุน
งบประมาณในการเฝาระวังของภาคีเครือขาย และสรางเครือขายใหเขมแข็ง เพื่อลดปญหาความขัดแยง
และขอรองเรียนจากชุมชน โดยจัดอบรมองคความรู และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธของเครือขาย 
ตลอดจนมีกฎหมาย หรือระเบียบ เพ่ือรองรับเครือขาย ใหเกิดความยั่งยืน และภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

     - กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
        ๑) ควรเปนผูรับผิดชอบหลักในการสรางกลไกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของทองถ่ิน และชุมชน 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทําเหมืองแร  
โดยกรมทรัพยากรธรณีเปนหนวยสนับสนุน เนื่องจากกรมทรัพยากรธรณีมีขอมูลธรณีเคมีพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาการ
กระจายตัวของธาตุตางๆ ท่ีมีคาสูงผิดปกติ ท่ีอาจทําใหเกิดการปนเปอนในเขตชุมชนและสิ่งแวดลอม แตไมมี
อํานาจหนาท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทําเหมืองแรตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ 
        ๒) ควรพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ เพ่ือกํากับ ควบคุมการบริหาร
จัดการเหมืองแร ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก 
ผูกอมลพิษเปนผูจาย 
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 ๕. กระทรวงพลังงาน 

       - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
        ๑) ควรสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรู เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ใหกับกลุมชุมชน ใหรูจัก
การใชเทคโนโลยี เพ่ือสรางมูลคา และรายไดภายในครัวเรือน โดยจัดทําขอมูลเทคโนโลยีท่ีพรอมถายทอดและสาธิต 
ตลอดจนใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมแกผูท่ีเคยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีไปแลว หรือผูรับบริการอยาง
ตอเนื่องเชน เชน โครงการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกรเพ่ือทดแทนการใช LPG ในภาคครัวเรือน ภายใตโครงการ
พลังงานชมุชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางดานพลังงาน ป 2560 
        ๒) มีมาตรการบังคับใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2550 ใหโรงงานและ
อาคารควบคุม ตองสงรายงานการจัดการพลังงาน เพ่ือใหโรงงานและอาคารมีแผนและดําเนินการอนุรักษพลังงาน
อยางตอเนื่อง เพราะท่ีผานมา ยังไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร ควรพัฒนาการสงขอมูลรายงานฯ ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และพิจารณานํามาตรการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา มาบังคับใชอยางเหมาะสม 
      ๓) การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการควบคูไปกับการวางระบบเมืองท่ีเหมาะสม เชน 
การวางผังเมืองท่ีดี การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน จึงตองมีการบูรณาการการดําเนินการรวมกันระหวางกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงคมนาคม 
      ๔) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตองดําเนินการในลักษณะโครงการเฉพาะ เชน โครงการท่ีให
ประชาชนลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง ซ่ึงตองแยกออกจากโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ประหยัดพลังงานตามแผนอนุรักษพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน จึงจะไดผลตามเปาประสงคของแผนมากท่ีสุด  

     - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
       ๑) ควรมีคณะทํางานรวม เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความซํ้าซอนของการใชมาตรการ  
ท่ีกําหนดใหผูผลิตหรือผูใหบริการดานไฟฟา จะตองชวยใหผูใชบริการหรือผูใชไฟฟา เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ใชไฟฟา (Energy Efficiency Resources Standards หรือ. EERS) และจัดทําระบบติดตามและตรวจสอบ 
เพ่ือ cross-check การใชกลไกทางกฎหมาย การสรางแรงจูงใจ และบทปรับ สําหรับผูผลิตและผูใหบริการพลังงาน 
เพ่ือบังคับใชมาตรการ EERS ใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด  

        ๒) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควร
พิจารณาทบทวนเง่ือนไขโครงขายไฟฟา (Grid Code) และแนวทางสนับสนุนใหแกประชาชน เชน การลดหยอน
ภาษี พรอมท้ังประชาสัมพันธขอเสนอแนะการใชงาน ดูแลระบบท่ีถูกตอง และสงเสริมการติดตั้ง Solar Roof Net 
Billing (คือการผลิตพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาใชเอง หากมีไฟฟาเหลือ การไฟฟาสามารถรับซ้ือไฟฟาสวนเกิน)  

      - กรมธุรกิจพลังงาน 
        ควรมีการเก็บภาษีกาซ LPG ภาคขนสงใหใกลเคียงกับอัตราภาษีของกลุมน้ํามันแกสโซฮอลท่ี 5-6 

บาท/ลิตร เพ่ือใหโครงสรางราคาเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน (ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2561) 

 ๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     - กรมสงเสริมการเกษตร ควรสนับสนุนเกษตรกรใหทําเกษตรอินทรีย หรือเกษตรปลอดภัยในวง
กวางใหมากข้ึน เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และควรเพ่ิมความหลากหลายของ
สินคา และการออกแบบบรรจุภัณฑของสินคาเกษตรอินทรียใหมีความโดดเดน รวมท้ังนํานวัตกรรมมาตอยอด
พัฒนาสินคา ใหตรงกับกระแสความนิยมของตลาดสินคาออรแกนิคโลก เพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออก 

       - กรมประมง 
         ๑) ควรดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธใหชาวประมง และผูสนใจ ไดทราบถึงรายละเอียด 
ข้ันตอน และวิธีการประเมินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (Maximum Sustainable Yield : MSY) และมีสวนรวมใน
การประเมินมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเยียวยาผูไดรับผลกระทบโดยการรับซ้ือเรือประมงคืน และสงเสริมการ
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ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมง เปนชนิดท่ีหนวยงานภาครัฐอนุญาต ควรพัฒนาระบบสารสนเทศการทํา
ประมง Fishing Info 2 (FI2) ใหรองรับการตรวจเรือตามความเสี่ยง และเพ่ิมระบบการสั่งการ การรายงาน 
การบันทึกประวัติผานระบบท้ังหมด 
       ๒) ควรสรางความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะกรอบความรวมมือของกลุมประเทศ
อาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ โดยสรางความรู ความเขาใจ และมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังชุมชนชายฝงทะเล ในการปองกัน รักษา และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
       ๓) ควรสงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจในการอนุรักษและใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดใหมีผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรเพ่ือศึกษามูลคาท่ีไมไดเกิดจากการ
ใช (non-use value) ทางเศรษฐศาสตรของวาฬบรูดา และการคิดมูลคาทางเศรษฐศาสตรของพ้ืนท่ี โดยถือวา
เปนเรื่องสําคัญ สามารถนําไปใชในการจัดทํางบประมาณและวิเคราะหตนทุนทรัพยากรได 

 ๗. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ควรสรางความรวมมือในการวิจัย พรอมท้ังสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา ตอยอดภูมิปญญาพืชสมุนไพรไทย ในพ้ืนท่ี
ใหแพรหลาย และเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ 

  ๘. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       - กรมปาไม 
         ๑) สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ตามแผนงานการสงเสริมไมเศรษฐกิจแบบครบวงจร  
(พ.ศ. 2561-2579) โดยเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนใหมากข้ึน และดําเนินการแกไขฐานขอมูลการกําหนดแนวเขต
พ้ืนท่ีปาสงวน ปาอนุรักษ และปาเศรษฐกิจ ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ และมีแนวเขตเดียวกัน (One map) 
         2) จัดอบรมสรางความเขาใจโครงการสงเสริมการปลูกปาพ้ืนบานอาหารชุมชน (Food Bank) 
เพ่ือใหประชาชนในชุมชน มีองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม เพ่ือการใชประโยชนในครัวเรือน 
และหมูบานตัวเอง มีแหลงอาหารชุมชน ไมใชสอยในครัวเรือน และลดการทําลายทรัพยากรปาไมท่ีเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร เปนโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 
 

     - กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช  
         ๑) ควรดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพ้ืนท่ีเปาหมายปองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุก

พ้ืนท่ีปา (Area of Operation : AO) ตามภารกิจดานอนุรักษ สงวน ฟนฟู และดูแล ปองกันการบุกรุกทําลาย
ปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และบริหารจัดการดานสัตวปาและพันธุพืช ท้ังนี้ ควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
จัดทําฐานขอมูลชุมชน และแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชนในลุมน้ํายอย (Watershed Profile) โดยใช
ปจจัยหลายๆ ปจจัย ท่ีสามารถนํามาประเมินสถานภาพลุมน้ํา เพ่ือใหเกิดความแมนยํามากท่ีสุด โดยพิจารณา
เฉพาะปจจัยท่ีมีความพรอมในดานขอมูล 

         ๒) ควรรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เรงรัดผลักดันการดําเนินการอนุรักษปาและสัตวปา
ระหวางประเทศรวมกัน ใหเห็นเปนรูปธรรม โดยรวมสนับสนุนการดําเนินงานรวมในภูมิภาค ท้ังทางวิชาการและ
งบประมาณอยางตอเนื่อง ควรฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม สงเสริมการปลูกปา จัดทําธนาคารตนไม สรางเครือขาย
กลุมรักษปาตนน้ํา ปลูกฝงแนวทางพระราชดําริดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
เยาวชน และประชาชนนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

     - กรมทรัพยากรธรณี ควรเชื่อมโยงเครือขายขอมูลทรัพยากรแรกับขอมูลดานอ่ืนๆ โดยจัดหา 
เครื่องแมขายบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีผูตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของชั้นขอมูลกอนใหบริการ และ
พัฒนาฐานขอมูลกลาง เพ่ือรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจากหนวยงานตางๆ และใชเผยแพรขอมูลแผนท่ี (Map) 
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ขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Data) เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึง และใชประโยชนขอมูล
ผานเว็ปแอพพลิเคชั่นได 

     - กรมควบคุมมลพิษ  
        ๑) ควรบูรณาการการบังคับใชกฎหมายกับการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ในพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีมี
ปญหาวิกฤต เชน เขตควบคุมมลพิษ อาทิ การจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ควรเสริมสรางความรวมมือของ
หนวยงาน ในการสํารวจเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา กิจกรรมการใหความรูดานมลพิษทางน้ํา กฎหมายสิ่งแวดลอม และ
กิจกรรมตรวจสอบการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ และแจงผลการตรวจสอบแกเจาของ หรือผูประกอบการ
แหลงกําเนิดมลพิษ เพ่ือควบคุมกํากับไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        ๒) สงเสริมและผลักดันใหชุมชน สถานศึกษา  ศาสนสถาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการจัดการขยะตามหลัก ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse) โดยของบประมาณจาก
หนวยงานภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ไดแก  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม (สปทส. ) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) โดยการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ควรเนนรูปแบบการจัดการแบบงาย เชน การคัดแยกขยะ Recycle ไปขาย/ 
นํากลับมาใชประโยชนใหม ขยะเปยก นําไปทําปุยหมัก เปนตน เพ่ือใหเหลือขยะท่ีนําไปกําจัดนอยท่ีสุด 
การจัดการขยะมูลฝอยสะสม ควรจัดการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล บดอัดและเติมดินหนาๆ ปดผิวหนา 
เพ่ือลดกลิ่น แมลงสัตวกัดแทะ และควรประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกขยะในสื่อตางๆ เปนประจํา 
และตอเนื่อง เชน สื่อโฆษณา ควรมีการตั้งงบประมาณจัดทําโรงหมักปุยเทศบาล และจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร
ท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรม และการออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือปองกันไมใหมีการเผาขยะในพ้ืนท่ีโลง 
(Open burning) 
        ๓) ควรกําหนดแนวทางในการดําเนินงานการจัดการขยะอันตรายชุมชน เชน กฎหมายท่ี
เก่ียวของ การออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ การมอบหมายเจาภาพหลัก เพ่ือสนับสนุนนโยบายจังหวัดสะอาด ท่ี
กําหนดใหทุกหมูบาน มีการจัดทําจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
          ๔) ควรเรงรัดออกกฎกระทรวงใหมีผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีกิจกรรมประชาสัมพันธ ท่ีสามารถเขาถึงเจาของ 
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ เก่ียวกับการจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม
มาตรา ๘๐ และ ๘๒ อยางสมํ่าเสมอ 
          ๕) ควรใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนผูดําเนินการจัดเก็บภาษี  
หรือคาธรรมเนียม ท่ีเก่ียวของกับมลพิษทางน้ํา เนื่องจากหนวยงานดังกลาว มีความรูความชํานาญในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยตรง โดยพิจารณาจากขอเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีรักษน้ํา ท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) จัดสงใหแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชประกอบการพิจารณาการจัดเก็บภาษี หรือ
คาธรรมเนียม ท่ีเก่ียวกับการใชน้ําและมลพิษทางน้ําท้ังระบบ 
          ๖) ควรประชาสัมพันธและรณรงคเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียท่ีตนทาง การติดตั้งบอดักไขมัน 
บอบําบัดน้ําเสียในอาคาร มีการติดตามใหเจาของอาคารท่ีไมไดรับอนุญาต ใหมาขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารให
ถูกตอง และสรางความตระหนักในเรื่องการจัดการน้ําเสีย ใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
          ๗) ใหกรมควบคุมมลพิษเปนแกนหลักในการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) ในการดําเนินการตรวจสอบ และบังคับการตามกฎหมาย กับแหลงกําเนิด
มลพิษ เพ่ือจะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสรางความรูความเขาใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียภาคเกษตรกรรม รวมท้ังจัดบุคลากร/นิติกร เปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการ
ดําเนินการบังคับทางปกครองกับแหลงกําเนิดมลพิษ 



3-58 
 

          ๘) การเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี ควรดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพราะปญหาฝุน
ละอองมาจากหลายปจจัย และไมสามารถดําเนินการสําเร็จไดในระยะเวลาอันสั้น ควรมีการหารือและบูรณาการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังภาคราชการ ทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือแกไข
ปญหาฝุนละอองอยางจริงจัง ควรบูรณาการแผนระดับกลุมจังหวัดกับพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง และประสานความ
รวมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในกรณีหมอกควันขามแดนจากประเทศเพ่ือนบาน  
นําสูเมืองแหงระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุล สวนราชการตางๆ ควรชวยชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกร ให
ทราบถึงขอเสียจากการเผาพ้ืนท่ีการเกษตร ควรสนับสนุนการทําปุยชีวภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือเกษตรกรจะสามารถ
นําไปใชประโยชน และชวยลดรายจายในการใชปุยเคมี  

           ๙) โครงการตรวจสอบ ตรวจจับ ควันดํา-เสียงดัง เกินมาตรฐาน ควรมีการหารือในเชิงนโยบาย
รวมกันระหวางผูบริหารระดับกรม ไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนสงทางบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เพ่ือกําหนดนโยบายใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ เพ่ือการ
แกปญหาท่ีจริงจังและยั่งยืน 

     - กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
       ๑) ควรสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และคัดสรรผูสมัครอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) โดย
พิจารณาจากผูมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
       ๒) ควรจัดทําบัตร ทสม. และจัดประชุมอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. อยางตอเนื่อง เพ่ือ
เสริมสรางความรู ประสบการณการทํางาน รวมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานเครือขาย ทสม. ทุกอําเภอ 
และกําหนดสิ่งตอบแทน หรือสิทธิประโยชน แกจิตอาสาเพ่ิมเติมใหเหมาะสม พรอมท้ังประชาสัมพันธงานให
ทราบท่ัวถึงท้ังจังหวัด 
       ๓) สนับสนุนสงเสริมใหเครือขายองคกรเอกชน และองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการเฝา
ระวัง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีกลไกความรวมมือท่ีบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานและการสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต และควรมีการ
พัฒนานโยบายและมาตรการสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการรวมกันระหวางชุมชน เครือขาย และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 
       ๔) โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ควรใหมีการพิจารณาและคัดเลือกในระดับจังหวัดกอนสงในระดับภาค โดยใชเกณฑมาตรฐานตามท่ี 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกําหนด และควรเพ่ิมระยะเวลาดําเนินงานใหมากข้ึน โรงเรียนและสถานศึกษา
ทุกระดับ ควรเพ่ิมกิจกรรมการจัดการดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สถานศึกษา โดยเฉพาะการจัดการขยะมูล
ฝอยใหเปนรูปธรรม และควรจัดใหมีอุปกรณและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรูการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน 
การปรับเพ่ิมหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมในการจัดการขยะ ควรประสานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือปรับเพ่ิม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดานการจัดการขยะ ตามขอ ๒.๓.๒ ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒.๒/ว ๑๔๓๘ 
        ๕) ควรบูรณาการการดําเนินงานรวมกันระหวาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน เพ่ือจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมการลดขยะจากตนทาง  
การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการนําสวนท่ียอยสลายได มาผลิตเปนปุยอินทรีย
และการนําสวนท่ีเผาไหมไดมาเปนพลังงาน เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และลดการผลิตพลังงานจาก
ฟอสซิล 
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        ๖) กําหนดนโยบายท่ีสามารถสรางแรงจูงใจในการบริโภค และใชบริการสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน มาตรการทางภาษี การลดราคา และสิทธิประโยชนอยางอ่ืน เปนตน รวมท้ังเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ 
รณรงคเก่ียวกับการบริโภค และการใชสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย และท่ัวถึง 
        ๗) จัดกิจกรรม Green Office และรณรงคประชาสัมพันธการบริโภคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดโปรโมชั่น ลดราคา หรือสะสมแตมคะแนนสําหรับสินคาท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน (ผูบริโภค) ใหหันมาบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกสาธารณะในท่ีสุด และสงเสริมผูประกอบการในการผลิตวัสดุ/อุปกรณ ท่ีเปนมิตรตอ
สิง่แวดลอม ใหมีความหลากหลาย และครอบคลุมมากข้ึน 

     - สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
          ๑) สผ. ควรเปนหนวยสนับสนุนทางวิชาการ และสรรหาชองทาง หรือแหลงงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนทองถ่ินในการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และเปนประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนโดยการมีสวนรวม เชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน ตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกตตามแนวพระราชดําริ (โครงการปดทองหลังพระ) 
          ๒) คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ควรกําหนดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ประจําป หรือจัดกิจกรรมการประชุมในลักษณะเดียวกันอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และเพ่ิมประเด็นเนื้อหาท่ี
สําคัญ รวมท้ังระยะเวลาในการจัดประชุม เพ่ือใหภาคสวนตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
          ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการแหลงมรดกโลก ควรเรงดําเนินการบริหารจัดการรวมกัน
แบบบูรณาการ ท้ังดานอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน กฎหมาย และงบประมาณ รวมท้ังจัดทําแผนประชาสัมพันธ
เพ่ือใหนักทองเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ รับรู รับทราบ และตระหนักถึงคุณคาของแหลงมรดกโลก โดยเนน
การประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตและสื่อออนไลน เชน แอพลิเคชั่น Facebook เว็บไซต เนื่องจากใน
ปจจุบัน นักทองเท่ียวใชชองทางอินเตอรเน็ตในการหาขอมูล รวมท้ังดูแลบูรณะซอมแซมระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอ และมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ โดยเฉพาะระบบไฟฟาสองสวางบริเวณ
โบราณสถาน ไฟฟาบริเวณถนน หองน้ํา การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และพ้ืนท่ีจอดรถ ตลอดจนเพ่ิมจํานวน
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน และดูแลพ้ืนท่ีแหลงโบราณสถานใหเพียงพอ  

        ๔) ควรมีการจัดทําบัญชีคารบอนฟุตพรินทขององคกรอยางตอเนื่องในแตละปงบประมาณ เพ่ือใช
เปนปฐานของปตอไป (base line data) และควรติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ และกิจกรรมเพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่อง ท้ังนี้  ปจจุบัน มีการคํานวณปริมาณการปลดปลอยเฉพาะกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) เพียงชนิดเดียว ควรเพ่ิมเติมใหครบ ท้ัง CH4 , N2O , HFCS ,PFCS, SF6 และ NF3 



 

บทที่ ๔ 
 

สรุปการติดตามผลการดําเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ระยะปแรกของแผน) 

และขอเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

สรุปการติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
พ.ศ. 2560-2564  

(ระยะปแรกของแผน) และขอเสนอแนะ 

การรายงานผลการติดตามการดํ าเนินงานภายใตแผนจัดการฯ (ระยะปแรกของแผน)  
ท้ัง 4 ยุทธศาสตร แบงออกเปน 2 สวน ไดแก การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการบรรลุผลตามเปาหมาย 
และทิศทางของตัวชี้วัด และความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร  
ซ่ึงปรากฏผลในการดําเนินงานของหนวยงานภาคีเครือขาย ในภาพรวมหัวขอท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 

 
                1. สรุปการติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
(ระยะปแรกของแผน)  

การติดตามผลการดํ าเนินงานท่ีตอบสนอง หรือสอดคลองกับตัวชี้ วั ดของแผนจัดการฯ 
จํานวน 31 ตัวชี้วัด พบวา ในระยะปแรกของแผน หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินงานไดสอดคลองและ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด รวมท้ังสิ้น 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 9.7 สวนท่ีเหลือสามารถ
ดําเนินการไดสอดคลองกับการบรรลุผลตามเปาหมาย และทิศทางของตัวชี้วัด โดยอยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 
26 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.9 และยังไมมีการรายงานขอมูล เพ่ือใชสนับสนุนในการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 6.4 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-๑  
ถึง 4-๔ และรูปท่ี 4-1 
 
ตารางท่ี 4-๑  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560-2564                     
                  (ระยะปแรกของแผน)   
 

ยุทธศาสตร จํานวนตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุผลตามเปาหมาย อยูระหวางดําเนินงาน ไมมีการรายงานขอมูล 
๑ 11 - 10 1 
๒ 6 - 6 - 
๓ 8 - 7 1 
๔ 6 3 3 - 

รวม 31 3 
(รอยละ 9.7) 

26 
(รอยละ 83.9) 

2 
(รอยละ 6.4) 
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รูปท่ี ๔-1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560-2564  

(ระยะปแรกของแผน) 

ตารางท่ี 4-๒ ตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ท่ีดําเนินงานไดบรรลุผลตาม
เปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวช้ีวัด (ระยะปแรกของแผน) 

 

ยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน 

ท่ีมาของขอมูล 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ  

4.1 ปริมาณการปลอย กาซเรือน 
กระจกของประเทศในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนสง ลดลงรอยละ 7 - 
20 ภายในป พ.ศ. 256๓ (เทียบเคียง
กั บ  ก ร ณี  พ้ื น ฐ าน  (Business as 
Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 
เปนปฐาน) 

- ทส (สผ./อบก.) 
- พ น  ( ส น พ . /
พพ.) 
- คค (สนข.) 

4.3 จํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

4 . 6  จํ า น ว น ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรมดําเนินงาน
ในแตละป 

- ทส (สป.ทส.) 
  
  

หมายเหตุ :         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 

  

อยูระหวางการดําเนินงาน รอยละ 83.9 

ไมรายงานขอมูล รอยละ 6.4 

บรรลุตามเปาหมาย รอยละ 9.7 
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ตารางท่ี 4-๓ ตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ท่ียังอยูระหวางดําเนินงาน 
 ใหบรรลุผล ตามเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางของตัวช้ีวัด (ระยะปแรกของแผน) 

 

ยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน 

ท่ีมาของขอมูล 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และเปนธรรม 
  

1.1 ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขต
เดียวกัน (One Map) และจํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากิน
ใหชุมชน 

- ทส (ปม./อส./   
  สผ.) 
- มท (ทด.) 
- พม (พส.) 
- กษ (พด./สปก.) 

1.2 รอยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแตละ
ประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (ปม./อส./ 
  สผ.) 
- กค (ธร.) 
- กษ (พด./ 
  สปก./กสส.) 
- พม (พส.) 
- มท (ทด./อปท.) 

1.3 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
แบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษรอยละ 25 และพ้ืนท่ีปา
เศรษฐกิจรอยละ 15 

- ทส (ปม./อส./ 
  ทช.) 
- กษ (สปก.) 

1.4 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ IWRM (ดัชน ี0 - 100) (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (ทน./ทบ.) 
- กษ (ชป.) 

1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 
(เปาหมาย คือ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (ทช./อส.) 
- คค (จท.) 

1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 – 9 (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (ทช./อส.) 

1.8 อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล 
(Catch Per Unit Effort : CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ใน
นานน้ําไทย (เพ่ิมข้ึน) 

- กษ (กปม.) 

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

- ทส (ทธ.) 

1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิด
พันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 
(ลดลง) 

- ทส (อส./ปม./ 
  ทช./อสพ./ 
  สผ./) 
- สธ 
- วท 
- กษ 
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ยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน 

ท่ีมาของขอมูล 
1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส 

ยุทธศาสตร ท่ี  2 การจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการ
ปองกัน บําบัด และฟนฟู 
  

2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดีรอย
ละ 80 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

- อก (กรอ.) 

2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาด
เล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 99 

- ทส (คพ.) 

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 75 โดยมีอัตรา
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle)  
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัว
ประเทศ 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรบัการรวบรวมและ
สงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 30 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

2.5 จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน 

- มท (อปท.) 

- ทส (สผ.) 

2.6 มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 

- ทส (สผ./ทธ.) 

- วธ (ศก.) 

- มท (อปท.) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 
  

3.2 สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

- ทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

3.3 สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (ลดลง) - พน (สนพ./

พพ.) 

3.4 รอยละของจํานวนฟารมท่ีไดรับ 
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช และรอยละของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
(เพ่ิมข้ึน) 

- กษ  

(กวก. /มกอช./

สศก.) 

3.5 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน และผานเกณฑระดับสี่
ข้ึนไป (เพ่ิมข้ึน) 

- อก  

(สป.อก./กรอ./
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ยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน 

ท่ีมาของขอมูล 
กพร./กสอ./

กนอ.) 

3.6 พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี 

- อก (กรอ./กนอ. 

/สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

3.7 จํานวนแหลงทองเท่ียวและสถานประกอบการท่ี
ได รับการรับรองมาตรฐานการทอง เ ท่ียวไทย 
(เพ่ิมข้ึน) 

- กก  

 

3.8 ประกาศใชกฎระเบียบเก่ียวกับการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนท่ีครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 
 

- ทส  
- กษ 
- วท 
- สธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสราง
ศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และสงเสริมความ
รวมมือกับตางประเทศ 
  

4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงรอยละ 7 - 
20 ภายใน ป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณี
พ้ืนฐาน(Business as Usual: BAU) โดยใช ป พ.ศ. 
2548 เปนปฐาน) 

- ทส (สผ./อบก.) 
- พน (พพ.) 
- คค (สนข.) 

4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ัน
สุดทายเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยรอยละ 25 

- พน (พพ.) 

4.3 จํานวน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูร
ณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

4.4 องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 
(เพ่ิมข้ึน) 

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

ทน./ทบ.) 
- คค (สนข.) 

4.5 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิตสูญหาย ไดรับ
บาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจากผล
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 
คน (ลดลง) 

- ดท (ศภช.) 
- มท (ปภ.) 

4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานในแตละป (เพ่ิมข้ึน) 

- ทส (สป.ทส.) 
 

หมายเหตุ :         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
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ตารางท่ี 4-๔ ตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ท่ีไมมีการรายงานขอมูล  
                 (ระยะปแรกของแผน) 
 

ยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน 

เจาของขอมูล 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและเปนธรรม 

1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทํา
ให เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ี ดิน
ท้ังหมด (ลดลง) 

- กษ (พด.) 
  

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยั่งยืน 

3.1 การบริโภคพ้ืนฐานตอการใช 
ทรัพยากร (Material Footprint: 
MF) ของประเทศและการบริโภค
พ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรตอคน 
(ลดลง) 

- วท (สวทช.) 
- นร (สศช.) 

หมายเหตุ :         หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลักหรือหนวยงานเจาภาพ 
 

2. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและแนวทางการปฏิบัติ  

  จากการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีรับผิดชอบ 
แนวทางการปฏิบัติ ในแตละแผนงานตามรายยุทธศาสตร ตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน มี
ความกาวหนาการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2560-2564 ซ่ึงมีท้ังสิ้น จํานวน 221 แนวทาง พบวา ในระยะปแรกของแผนฯ หนวยงานมีความกาวหนาใน
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเริ่มดําเนินงานแลว จํานวน 184 แนวทาง 
คิดเปนรอยละ 83.3 ของแนวทางการปฏิบัติ และมีแนวทางการปฏิบัติท่ียังไมมีการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวของ 
จํานวน 37 แนวทาง คิดเปนรอยละ 16.7 ของแนวทางการปฏิบัติ 

 หากพิจารณาในภาพรวมของการใหความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของพบวา ในระยะปแรก 
ของแผน ภายหลังจากการประกาศใชแผนจัดการฯ พ.ศ. 2560-2564 หนวยงานสวนใหญใหความรวมมือ 
ในการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ (รอยละ 83.3) โดยมีความกาวหนาในการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติของแผน
จัดการฯ สรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-๕ และรูปท่ี 4-2 
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ตารางท่ี 4-๕ สรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
                     พ.ศ. 2560-2564 (ระยะปแรกแผน) 

ยุทธศาสตร 
จํานวนแนวทาง 

การปฏิบัติ
ท้ังหมด 

ดําเนินงานแลว 
ไมมีการรายงาน

ขอมูล 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และเปนธรรม 

84 73 
 

11 
 

2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการ
ปองกัน บําบัด และฟนฟู 

57 45 
 

12 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยั่งยืน 

46 39 7 

4. การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และสงเสริม 
ความรวมมือกับตางประเทศ 

34 27 
 

7 

รวม 4 ยุทธศาสตร 221 184 
(รอยละ 83.3) 

37 
(รอยละ 16.7) 

หมายเหตุ : ไมมีการรายงานขอมูล หมายถึง ยังไมไดรับการรายงานขอมูลท่ีสามารถประเมินผลความกาวหนา
ของการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดําเนินการแลว รอยละ 83.3 

ไมมีการรายงานขอมูล รอยละ 16.7 

รูป 4-2 ผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 
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3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวม 
จากการวิเคราะหประมวลผลขอมูลจากแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2560-2564 และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ รวมกับขอเสนอแนะจากรายงานการ
ติดตามผลรายยุทธศาสตร และการประชุมสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. 2560-2564 (ระยะปแรกของแผน) ท่ีโรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 
2561 (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ รายงานการสัมมนาฯ และภาคผนวก ช สรุปความคิดเห็นตอการจัดสัมมนาฯ) 
ขอนําเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในภาพรวม ดังนี้ 

3.1 ขอเสนอแนะเรื่องปจจัยภายในของภาคีเครือขาย 
3.1.1 การพัฒนาองคความรู 

 ๑) พัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรู การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชน ในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกในชุมชนทุกป รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจากระดับประเทศสูระดับจังหวัด และพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดชุมชนสีเขียว และการผลิต 
การบริโภค และบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  ๒) จัดตั้งศูนยการเรียนรู เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ใหกับกลุมชุมชน  
ใหรูจักการใชเทคโนโลยี เพ่ือสรางมูลคา และรายไดภายในครัวเรือน โดยจัดทําขอมูลเทคโนโลยีท่ีพรอมถายทอด
และสาธิต ตลอดจนใหคําปรึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมแกผูท่ีเคยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีไปแลว หรือผูรับบริการ
อยางตอเนื่อง เชน โครงการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกรเพ่ือทดแทนการใช LPG ในภาคครัวเรือน ภายใตโครงการ
พลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางดานพลังงาน ป 2560 

  ๓) สรางความรู ความเขาใจในการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม เพ่ือการใชประโยชนใน
ครัวเรือนและหมูบานของตนเอง มีแหลงอาหารชุมชน ไมใชสอยในครัวเรือน และลดการทําลายทรัพยากรปาไมท่ี
เปนแหลงตนน้ําลําธาร 

  ๔) จัดทําฐานขอมูลชุมชน และแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของชุมชน โดยใชปจจัย
หลายๆ ปจจัย ท่ีสามารถนํามาประเมินสถานภาพลุมน้ํา เพ่ือใหเกิดความแมนยํามากท่ีสุด โดยพิจารณาเฉพาะ
ปจจัยท่ีมีความพรอมในดานขอมูลของชุมชน 
  3.1.2 งบประมาณ 

     1) จัดทําแผนงานและงบประมาณสําหรับใชในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีทุกป และ
มีการนําเสนอคาใชจายและปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เพ่ือใหชุมชนไดรับทราบ ตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหา นอกจากนี้ โครงการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
กลไกรองรับ เชน การจัดตั้งเปนคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหชุมชนสามารถมีสวนรวมดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

     2) เชื่อมโยงกิจกรรมในพ้ืนท่ีกับงบประมาณดําเนินการของชุมชนและทองถ่ิน โดยมี
นโยบายใหทองถ่ินมีแผนงานเพ่ือดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
การประชาสัมพันธแจงประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย เก่ียวกับการใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ และ
เผยแพรองคความรูเรื่องการประเมินความเสี่ยงใหแกจังหวัด เพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
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      ๓.๒ ขอเสนอแนะเรื่องปจจัยภายนอกของภาคีเครือขาย 
๓.๒.๑ ความรวมมือระหวางประเทศ 

 ๑) สรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเรงรัดผลักดันการดําเนินการ
อนุรักษปาและสัตวปาระหวางประเทศรวมกัน ใหเห็นเปนรูปธรรม สนับสนุนการดําเนินงานรวมในภูมิภาค ท้ังทาง
วิชาการและงบประมาณอยางตอเนื่อง 
    ๒) ควรสรางความรูความเขาใจกรอบความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน เอเปค 
และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ และมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังชุมชนชายฝงทะเล ในการปองกัน รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

๓.๒.๒ การประชาสัมพันธ 
 ๑) ประชาสัมพันธและรณรงคเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียท่ีตนทาง การติดตั้งบอดักไขมัน 

บอบําบัดน้ําเสียในอาคาร มีการติดตามใหเจาของอาคารท่ีไมไดขออนุญาต ใหมาขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารให
ถูกตอง และสรางความตระหนักในเรื่องการจัดการน้ําเสีย ใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 ๒) จัดทําแผนงานเพ่ือเพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค ประชาสัมพันธ และปลูกจิตสํานึก
เก่ียวกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหมากยิ่งข้ึน  

 ๓) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ท่ีสามารถเขาถึงเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษ เก่ียวกับการจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๘๐,๘๒ อยางสมํ่าเสมอ 
    3.๒.3 การบังคับใชกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวของ 
             1) ควรบูรณาการการบังคับใชกฎหมายกับการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ในพ้ืนท่ี
เฉพาะท่ีมีปญหาวิกฤต เชน เขตควบคุมมลพิษ เขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม อาทิ การจัดการคุณภาพน้ําในแหลง
น้ํา จัดกิจกรรมการใหความรูดานมลพิษทางน้ํา กฎหมายสิ่งแวดลอม และกิจกรรมตรวจสอบการระบายน้ําท้ิงจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ และแจงผลการตรวจสอบแกเจาของ หรือผูประกอบการแหลงกําเนิดมลพิษ เพ่ือควบคุมกํากับ
ไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

      2) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน/เทศบัญญัติ การมอบหมายเจาภาพหลัก เพ่ือสนับสนุน
นโยบายจังหวัดสะอาด ท่ีกําหนดใหทุกหมูบาน มีการจัดทําจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และการปองกันไมใหมี
การเผาขยะในพ้ืนท่ีโลง (Open burning) เปนตน 

      ๓) ออกกฎกระทรวงให มีผูควบคุมระบบบําบัดน้ํ าเสีย ตามมาตรา ๗๓ ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      ๔) พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ เพ่ือกํากับ ควบคุมการบริหาร
จัดการทรัพยากร ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักผูกอมลพิษ
เปนผูจาย 

      ๕) จัดเก็บภาษี หรือคาธรรมเนียม ท่ีเก่ียวของกับมลพิษทางน้ํา ตามขอเสนอแนว
ทางการจัดเก็บภาษีรักษน้ํา ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใชประกอบการพิจารณาการจัดเก็บภาษี 
หรือคาธรรมเนียม ท่ีเก่ียวกับการใชน้ําและมลพิษทางน้ําท้ังระบบ 

3.๓ ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ 
    3.๓.1 การสรางความเขาใจ ควรเพ่ิมการสรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของแตละ
ภาคสวน เพ่ิมการสื่อสารกับภาคีท่ีเก่ียวของ การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับหนวยงานภาคี
เครือขาย สามารถจัดทําแผน โครงการท่ีบูรณาการรวมกันในปตอไป 
    3.๓.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ควร
เพ่ิมชองทางในการประสานงานระหวางหนวยงานใน ทส. เชน ประสานผานสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ 
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ในระดับพ้ืนท่ี โดย สสภ. และ ทสจ. เปนหนวยงานท่ีชวยเชื่อมโยงระหวางสวนกลางและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการถายทอดเปาหมายใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ประสานชี้แจงเปนท่ีปรึกษาให
ความรูและรวบรวมติดตามขอมูลเพ่ือจัดสงใหหนวยงานกลาง เปนตน  
    3.๓.3 ควรแยกตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน พรอมท้ังระบุหนวยงานหลักและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในสวนกลางและในระดับพ้ืนท่ีใหชัดเจน และจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) และประสานขอ
ขอมูลจากหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 
อปท. 4 ป ท่ัวประเทศ ใหบรรจุแผนจัดการฯ ลงในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เพ่ือใหอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. 
ท่ีตองรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ  

3.๔ ขอเสนอแนะดานการติดตามผลการดําเนินงาน 
3.๔.1 ควรเพ่ิมชองทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ภายใตแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยีในการดําเนินการ เชน การจัดทําระบบฐานขอมูลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ผานระบบการติดตามนโยบายและแผนของ สผ. โดยแบบรายงานตองกําหนดคําถามท่ีชัดเจน ใหทุก
หนวยงานสามารถตอบคําถามไดดวยความรู ความเขาใจ ท่ีถูกตองตรงกัน หากมีหนวยงานหลักในการรวบรวม
ขอมูล ควรกําหนดใหหนวยงานหลักเปนผูตอบ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี 

3.๔.2 ควรปรับแบบรายงานใหมีคําถามท่ีแตกตางกัน ระหวางแบบรายงานท่ีสงใหสวนกลาง 
และระดับพ้ืนท่ี และออกแบบใหงายตอการตอบ ควรจัดประชุมหรือจัด workshop เพ่ือชี้แจงภาคีเครือขายให
เขาใจในแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน และสรางความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกันมากข้ึน 

3.๔.3 ควรเพ่ิมเติมกลไกการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ เชน แตงตั้งคณะทํางานรายยุทธศาสตร  
เพ่ือพิจารณาการติดตามประเมินผลใหไดขอมูลครบถวนตามรายยุทธศาสตร โดยบูรณาการขอมูลรวมกับ
หนวยงานหลัก ท้ังในสวนกลางและหนวยงานในพ้ืนท่ี และเพ่ิมกระบวนการติดตามประเมินผลหนวยงานท่ีไมได
รายงานให สผ. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน  

3.๔.4 ควรดําเนินงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ในรายไตรมาส
หรือรายเดือน และมีการสังเคราะหขอมูลจากแบบรายงานฯ เพ่ีอนําเสนอผลการติดตามใหหนวยงานภาคีเครือขาย
รับรู รับทราบผลสําเร็จของการดําเนินงาน พรอมกําหนดเปาประสงคการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือสงเสริมและสราง
ความเปนหุนสวนทางสังคม ในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางพฤติกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.๔.5 ควรสรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะกรอบความ
รวมมือของกลุมประเทศอาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ โดยเตรียมการดานบุคลากรและ
ฐานขอมูลให มีความพรอม เพ่ือสรางความรวมมือในการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหารวมกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหามลพิษขาม
แดน เปนตน 

3.๔.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหรับทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานใน
ระยะตอไป 

๔. บทสรุป 

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะ 
ปแรกของแผน) พบวา มีหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ใหความรวมมือในการแจงผลการดําเนินงานท่ี
สอดคลองกับแผนจัดการฯ รวม 101 หนวยงาน โดยสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค (สสภ.) และ
จังหวัด (ทสจ.) ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 47 หนวยงาน (รอยละ 46.53) 
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รองลงมา ไดแก หนวยงานราชการในสวนกลาง ท้ังในสังกัด ทส. และกระทรวงอ่ืน 46 หนวยงาน (รอยละ 45.54) 
โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 หนวยงาน (รอยละ 5.94) องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมและ
ภาคเอกชน 2 หนวยงาน (รอยละ 1.98) จากขอมูลดังกลาว สามารถประเมินการบรรลุผลหรือแนวโนมการ
บรรลุผลตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการ ไดดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามเปาหมายและทิศทางของตัวชี้วัด โดยสามารถบรรลุตาม
เปาหมายและทิศทางแลว จํานวน 3 ตัวชี้วัด (รอยละ 9.7) และอยูระหวางดําเนินงาน (เนื่องจากเปนการ
ดําเนินงานในปแรก) จํานวน 26 ตัวชี้วัด (รอยละ 83.9) โดยมี 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 6.4) ท่ียังไมมีการรายงาน
ขอมูล 

 2. แนวทางการปฏิบัติ มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ 184 แนวทาง (รอยละ 83.3)  
จากแนวทางการปฏิบัติท้ังสิ้น 221 แนวทาง มีเพียง 37 แนวทาง (รอยละ 16.7) เทานั้น ท่ียังไมสามารถ
ประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได 

จากการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลของหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะท่ีสะทอนจากการดําเนินงานสรุปไว แยกตามรายยุทธศาสตร และนําเสนอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในภาพรวม ในเรื่องปจจัยภายในและภายนอกของภาคีเครือขาย การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนประโยชน ชวยใหหนวยงานท่ีรวมขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ท้ัง สผ. 
หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน นําไปใชปรับปรุงการดําเนินงาน และสรางความเขาใจในบทบาทของภาคี
เครือขายรวมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในสวนท่ียังติดขัด ไมมีการดําเนินงาน หรือไมมีการบูรณาการการ
ดําเนินการรวมกันตอไป ท้ังนี้ การติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ จะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขาย ท้ังการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณรวมกัน มีการสรางความเขาใจ
ตอแผนและบทบาทหนาท่ีของภาคีเครือขายแตละภาคสวน มีการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
และมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีทันสมัย โดยใชการรายงานผานระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง และท่ี
สําคัญ คือ การสรางความเปนหุนสวนในการใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดการบูรณาการ และการประสานการดําเนินการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในลักษณะเสริมแรงกัน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

สิ่งท่ีดําเนินการตอไป เพ่ือเสริมการขับเคลื่อนการนําแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ คือ การผลักดัน 
ใหแผนจัดการฯ เปนสวนขยายภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 
บัญญัติใหรัฐจัดทํายุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผน
ตางๆ ใหสอดคลอง และบูรณาการใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย และมาตรา 258 ใหดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศในดานตางๆ หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลักดันใหแผนจัดการฯ เปนสวนขยายของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ
แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนจัดการฯ จะถูกถายทอดลงสูหนวยงานท่ี
เก่ียวของในแตละระดับ ใหมีความสอดคลองและมุงสูเปาหมายเดียวกัน กอใหเกิดการพัฒนาท่ีสรางความม่ันคง  
ม่ังค่ัง และยั่งยืน อยางแทจริง 
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ขอมูลตัวชี้วัด (BASELINE DATA) 
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 ขอมูลตัวชี้วัด (Baseline data) 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

 

  ยุทธศาสตรที่ 1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวน 
พ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 เห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) และแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือใหประเทศไทยมีแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีถูกตอง ทันสมัย อยูบนมาตรฐาน
แผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 โดยแนวเขตท่ีดินท้ังหมด ไมวาจะเปนท่ีดินของรัฐหรือท่ีดินของเอกชนตอกันสนิท 
ไมทับซอนหรือมีชองวาง สามารถนําไปกําหนดเปนแผนการใชประโยชนท่ีดินแบบบูรณาการในอนาคต จึงได
กําหนดโครงการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) 
ดําเนินงานภายใตหนวยงานท่ีเก่ียวของรวม 9 หนวยงาน ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบและกําหนดแนวเขตปาไม โดยจัดทําเปนแผนท่ีดิจิทัล มาตราสวน 1 : 4,000 และเพ่ือให
ทุกสวนราชการใชและยึดถือเปนแนวเดียวกัน ภายใตฐานขอมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีมีความถูกตองและ
ตรงตามกฎหมาย 

 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐฯ คือ (1) จะทําใหมีแผนท่ี 
แนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีชัดเจน ถูกตอง และเปนรูปธรรม ภายใตมาตรฐานเดียวกัน (2) ชวยบรรเทาปญหา
การตัดไมทําลายปาและการบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีปาไม (3) การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร
ท่ีดินและปาไมในท่ีดินของรัฐสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในอนาคต (4) ฟนฟูสภาพ 
ปาไมในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีสภาพท่ีสมบูรณอยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมดของประเทศ และ 
(5) สามารถนําแนวเขตท่ีไดไปสูกระบวนการรับรองทางกฎหมาย และปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีมีอยูให
สอดคลองกับแนวเขตท่ีปรับปรุงใหม รวมท้ังนําไปสูการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม และปญหาการทับซอนท่ีดินของภาครัฐและประชาชน 

อางอิงจาก: คณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 
2559. การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000. 
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/ คนวันท่ี 20 กรกฎาคม 2559 
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 จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน จากสถานการณปญหาการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศไทยท่ียังขาดความเปนเอกภาพและความเปนธรรมแกสังคม ซ่ึงสรางปญหาตางๆ หลายเรื่อง เชน 
การกระจุกตัวในการถือครองท่ีดินและท้ิงรางไมทําประโยชน ขณะท่ียังมีผูไรท่ีดินทํากินจํานวนมาก ความแตกตาง
ของสิทธิในท่ีดินท่ีประชาชนควรไดรับ ความขัดแยงเรื่องท่ีดิน ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือ
วันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
(คทช.) พ.ศ. 2557 และคณะอนุกรรมการภายใตระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยในระยะแรก มุงเนนการจัดหา
ท่ีดินใหแกผูยากไรไมมีท่ีดินทํากินกอน ซ่ึงท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 
ตองเปนท่ีดินของรัฐท่ีมีราษฎรครอบครอง และพ้ืนท่ีวางเปลาไมมีผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดท่ีดิน 
โดยท่ีดินครอบคลุมหลายประเภท ไดแก พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีปาไมถาวร พ้ืนท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ี 
เขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินสาธารณประโยชน นิคมสหกรณ นิคมสรางตนเอง และท่ีราชพัสดุ 

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ไดดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชน
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
อนุญาตใหจัดท่ีดินทํากินแกชุมชนตามกฎหมายแลว 10 พ้ืนท่ี ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมเนื้อท่ี 31,395 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 28,156 ไร และพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 3,239 ไร 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 พ้ืนท่ี ไดแก ปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาล
และปาแมยุย ปาแมแจม และปาลุมน้ําแมฝาง รวมเนื้อท่ี 21,394 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาไผท และ
ปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ี 1,756 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ี 
3,182 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก จังหวัดยโสธร เนื้อท่ี 300 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาดงหมู 
จังหวัดนครพนม เนื้อท่ี 1,524 ไร และพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี เนื้อท่ี 3,239 ไร 

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เนื้อท่ี (ไร) 

รวมพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแลว 31,395 

1. พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 28,156 

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาลและปาแมยุย  
ปาแมแจม และปาลุมน้ําแมฝาง จังหวัดเชียงใหม  

21,394 

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตปิาไผทและปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธาน ี 1,756 

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  3,182 

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตปิาโคกนาโก จังหวัดยโสธร  300 

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาดงหมู จังหวัดนครพนม  1,524 
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ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน (ตอ) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เนื้อท่ี (ไร) 

2. พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 3,239 

- พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธาน ี 3,239 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เรื่อง “ราง พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการท่ีดิน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. 

นอกจากนี้ มีแผนการดําเนินการในการจัดท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน 
ท่ียากจน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 97 พ้ืนท่ี 55 จังหวัด รวมเนื้อท่ีประมาณ 427,550 ไร จําแนกออกเปน  
(1) พ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานตอเนื่องจากป พ.ศ. 2558 จํานวน 18 พ้ืนท่ี ใน 18 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 
110,954 ไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน และพ้ืนท่ีปาชายเลน (2) พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในป 
พ.ศ. 2559 จํานวน 62 พ้ืนท่ี ใน 46 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 195,940 ไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีราชพัสดุ และท่ีสาธารณประโยชน และ (3) พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะจัดท่ีดินทํากินใหแก
ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ท่ีรอการเสนอ คทช. จํานวน 18 พ้ืนท่ี ใน 13 จังหวัด รวมเนื้อท่ี 
120,656 ไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน และท่ีราชพัสดุ 

อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห งชาติ  (คทช.) ครั้ งท่ี  ๑/๒๕๕๙ เรื่อง  
“ราง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการท่ีดิน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแตละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒๐.๗ ลานไร จากขอมูล 
การใชท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ พบวาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมี ๑๗๔.๓๑ ลานไร  
คิดเปนรอยละ ๕๔.๓๖ ของพ้ืนท่ีประเทศ รองลงมาคือพ้ืนท่ีปาไม ๑๐๙.๒๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๖ 
ของพ้ืนท่ีประเทศ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ๑๖.๕๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๕.๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ๑๑.๖๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓.๖๓ ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสามารถจําแนกประเภท
ของท่ีดินออกเปน 2 ประเภทหลักคือ ท่ีดินของเอกชน และท่ีดินของรัฐ ซ่ึงจากขอมูล “รายงานการปฏิรูป
ท่ีดินและการจัดการท่ีดิน” จัดทําโดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแหงชาติ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โดยพบวารอยละ 42 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 135 ลานไร เปนพ้ืนท่ีปาตาม
กฎหมาย (ไดแก พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา 
และเขตหามลาสัตวปา) รอยละ 39.5 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 126.7 ลานไร เปนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ ิ
รอยละ 10.5 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 33.7 ลานไร เปนพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4 - 01) รอยละ 5.4 
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ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 17.2 ลานไร เปนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมไดจําแนก และรอยละ 2.5 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 
8.1 ลานไร เปนท่ีราชพัสดุ  

อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปท่ี ๑๑ : ปฏิรูปท่ีดินและการจัดการท่ีดิน. สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (สิงหาคม 2558) 

ตารางท่ี 2 การถือครองท่ีดินในประเทศไทย 

ประเภทท่ีดิน 
การถือครองท่ีดินในประเทศไทย 

ลานไร รอยละของพ้ืนท่ีประเทศ 

ท่ีดินของรัฐ 

- พ้ืนท่ีปาตามกฎหมาย (ไดแก พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเปน 
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา) 

135.0 42.1 

- พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) 33.7 10.5 

- ท่ีราชพัสด ุ 8.1 2.5 

ท่ีดินของเอกชน 

- ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ 126.7 39.5 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมไดจําแนก 17.2 5.4 

พ้ืนท่ีประเทศ 320.7 100.0 

ท่ีมา: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปท่ี ๑๑ : ปฏิรูปท่ีดินและการจัดการท่ีดิน. สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร 

ปญหาการกระจายการถือครองท่ีดิน พบวาในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีประชากร
ท้ังสิ้น 64.871 ลานคน ซ่ึงมีเพียง 15,900,047 คน ท่ีมีท่ีดินเปนของตนเอง มีขนาดการถือครองท่ีดิน
นอยสุดคือ 1 - 10 ตารางวา จํานวน 285,952 คน และมากท่ีสุดคือมากกวา 1,000 ไรข้ึนไป จํานวน 
837 คน โดยสวนใหญมีขนาดการถือครองท่ีดินเฉลี่ย 1 - 5 ไร/คน จํานวน 3,482,206 คน  

ตารางท่ี 3 จํานวนผูถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดท่ีดิน จําแนกตามขนาดการถือครองท่ีดิน 
ป พ.ศ. 2555 

ขนาดการถือครองท่ีดิน 
จํานวน (ราย) 

รอยละ 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม 

1 - 10 ตารางวา 284,051 1,901 285,952 1.80 

มากกวา 10 - 20 ตารางวา 875,629 8,838 884,467 5.56 

มากกวา 20 - 50 ตารางวา 1,699,492 16,499 1,715,991 10.79 

มากกวา 50 - 100 ตารางวา 1,867,611 18,414 1,886,025 11.86 

มากกวา 100 - 200 ตารางวา 1,740,288 20,022 1,760,310 11.07 
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ตารางท่ี 3 จํานวนผูถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดท่ีดิน จําแนกตามขนาดการถือครองท่ีดิน 
ป พ.ศ. 2555 (ตอ) 

ขนาดการถือครองท่ีดิน 
จํานวน (ราย) 

รอยละ 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม 

มากกวา 200 - 300 ตารางวา 833,515 11,053 844,568 5.31 

มากกวา 300 ตารางวา ถึง 1 ไร 592,370 9,445 601,815 3.78 

มากกวา 1 - 5 ไร 3,431,214 50,992 3,482,206 21.90 

มากกวา 5 - 10 ไร 1,869,446 25,078 1,894,524 11.92 

มากกวา 10 - 15 ไร 954,175 13,093 967,268 6.08 

มากกวา 15 - 20 ไร 520,643 7,762 528,405 3.32 

มากกวา 20 - 25 ไร 326,014 5,570 331,584 2.09 

มากกวา 25 - 30 ไร 204,960 3,821 208,781 1.31 

มากกวา 30 - 35 ไร 134,336 2,777 137,113 0.86 

มากกวา 35 - 40 ไร 90,840 2,103 92,943 0.58 

มากกวา 40 - 45 ไร 64,367 1,708 66,075 0.42 

มากกวา 45 - 50 ไร 48,532 1,484 50,016 0.31 

มากกวา 50 - 100 ไร 121,195 5,954 127,149 0.80 

มากกวา 100 - 500 ไร 27,569 4,888 32,457 0.20 

มากกวา 500 - 1000 ไร 945 616 1,561 0.01 

มากกวา 1000 ไรข้ึนไป 359 478 837 0.01 

รวม 15,687,551 212,496 15,900,047 100.00 

ท่ีมา: กรมท่ีดิน และรายงานวิจัยโครงการ. “สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความม่ังคั่ง  
และโครงสรางอํานาจเพ่ือการปฏิรูป” ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. (พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษรอยละ 25 
และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดตัวชี้วัด
เรื่องพ้ืนท่ีปาไมคือ สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ
รอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ หรือเทากับพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 80 ลานไร และ
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 48 ลานไร รวม 128 ลานไร ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณการบุกรุก
และลักลอบตัดไมทําลายปา ซ่ึงเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติกําลังเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและมีแนวโนม
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รุนแรงข้ึน สถานการณดังกลาวเกิดข้ึนอันเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปจจัยตางๆ ไดแก จํานวนประชากร 
ความตองการใชท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูก การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสงผลใหมีการบุกรุก
ทําลายพ้ืนท่ีปาไมมายาวนานและตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยตลอดระยะเวลากวา ๕๐ ปท่ีผานมา พ้ืนท่ีปาไม
ของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง ลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยมีจํานวนรวม 
๑๐๒.๑๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๗ ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๐.๑๗ 

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีปาไม และสัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ 

ป พ.ศ. 
พ้ืนท่ีปาไม สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ 

(ลานไร) (รอยละ) 

254๑ 80.61 25.12 

2543 106.32 33.15 

2544 100.64 31.43 

2547 104.74 32.66 

2548 100.63 31.38 

2549 99.16 30.92 

2551 107.24 33.44 

2556 102.12 31.57 

2557 102.29 31.62 

2558 102.12 31.57 

เฉล่ีย 100.59 31.29 

หมายเหตุ: ขอมูลระหวางป พ.ศ. 25๔๑ และ 2543 ความแตกตางเกิดข้ึนเนื่องจากการคํานวณพ้ืนท่ีปา 
ป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 250,000 และนําเขาขอมูลโดยการลากเสน
ดวยมือ ในขณะท่ีการคํานวณพ้ืนท่ีปา ป พ.ศ. 2543 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 50,000 
และนําเขาขอมูลแบบดิจิทัล 

ท่ีมา: กรมปาไม. ๒๕๕9. ขอมูลสารสนเทศ กรมปาไม : เนื้อท่ีปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2558. 
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 คนวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72
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พ้ืนท่ีปาอนุรักษ จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. 2558 
พบวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีสําคัญ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลา
สัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ จํานวนท้ังสิ้น 434 แหง รวมพ้ืนท่ี 65.61 ลานไร 
หรือคิดเปนรอยละ 20.28 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไมมากเทาใด เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2557 
โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเทาเดิม และสวนใหญเปนอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา 

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีปาอนุรักษ ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2558 

          หนวย : ลานไร 

ป พ.ศ. 
อุทยาน
แหงชาติ 

เขตรักษา
พันธุสัตวปา 

เขตหาม
ลาสัตวปา 

วนอุทยาน 
สวน

พฤกษศาสตร 
สวน 

รุกขชาต ิ
รวม 

2551 34.46 22.86 3.27 0.77 0.03 0.03 61.42 

2552 37.70 23.08 2.54 0.77 0.03 0.03 64.15 

2553 37.70 23.08 3.27 0.78 0.03 0.03 64.88 

2554 37.70 23.08 2.60 0.77 0.03 0.03 64.21 

2555 38.87 23.08 2.69 0.76 0.03 0.03 65.46 

2556 38.87 23.08 2.69 0.76 0.03 0.03 65.46 

2557 38.87 23.08 2.69 0.91 0.03 0.02 65.61 

2558 38.87 23.08 2.69 0.91 0.03 0.02 65.61 

ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุ พืช. ๒๕๕๘. พ้ืน ท่ีปาอนุรักษ  แยกตามประเภท. 
http://www.dnp.go.th/statistics/2558/stat2558.asp คนวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 

พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีกําหนดไวเพ่ือการผลิตไมและของปา และ
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ ปจจุบันประเทศไทยมีสวนปาเศรษฐกิจรวมกันไมถึง 4 ลานไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี
อยูในความดูแลของกรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และเอกชนบางสวน 

การดําเนินงานของกรมปาไม จากแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม พ.ศ. 2559 
- 2579 ไดกําหนดเปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจจํานวน 3.90 ลานไร จําแนกเปนสงเสริม
การปลูกไมโตเร็ว 1.92 ลานไร สงเสริมการปลูกไมรอบตัดฟนยาว 1.01 ลานไร และสงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 0.97 ลานไร และตั้งแตป พ.ศ. 2535 - 2559 
(เดือนพฤษภาคม) เกษตรกรปลูกและข้ึนทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มีจํานวน 
60,472 ราย พ้ืนท่ีปลูก 967,876 ไร 

 

 

 



  ก-๘  

 

ตารางท่ี 6 เปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม  
พ.ศ. 2559 - 2579 

หนวย : ไร 

 ประเภทอุตสาหกรรมไม  
ป พ.ศ. สงเสริมการ

ปลูกไมโตเร็ว 
สงเสริมการปลูกไม

รอบตัดฟนยาว 
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

ในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพารา 
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

รวม 

2559 11,330 40,000 - 51,330 

2560 13,600 20,000 - 53,600 

2561 - 2564 400,000 200,000 200,000 800,000 

2565 - 2569 500,000 250,000 250,000 1,000,000 

2570 - 2574 500,000 250,000 250,000 1,000,000 

2575 - 2579 500,000 250,000 250,000 1,000,000 

รวม 1,924,930 1,010,000 970,000 3,904,930 

ท่ีมา: กรมปาไม . ๒๕๕๘. การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชน. ส วนปลูกปาภาคเอกชน  
สํานักสงเสริมการปลูกปา http://forestinfo.forest.go.th/pfd/Download/DL66.pdf คนวันท่ี  
25 สิงหาคม 2559 

การดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภารกิจท่ีเก่ียวของคือ พัฒนาท่ีดินสวนปาใหเปนสวนปา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ปจจุบันในป พ.ศ. 2558 อ.อ.ป. มีพ้ืนท่ีสวนปา
เศรษฐกิจท้ังสิ้น 1.158 ลานไร จํานวน 245 สวนปา กระจายอยูท่ัวประเทศ โดยมีชนิดไมหลักซ่ึงเปน 
ไมเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ไมสัก ไมยูคาลิปตัส และไมยางพารา 

อางอิงจาก: องคการอุตสาหกรรมปาไม. 2559. รายงานประจําป 2558. http://www.fio.co.th/p/document/40 
402559/Annual-report-2015_edit.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: 
IWRM) คือ กระบวนการเพ่ือการจัดหา การตรวจสอบ และการใชทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบเพ่ือ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน สนองตอบวัตถุประสงคของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม IWRM เปนแนวคิดใหมใน
การจัดการทรัพยากรน้ําท่ีสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับภูมิภาค  
ซ่ึงเดิมการจัดการทรัพยากรน้ําท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยใชแนวคิดจัดการทรัพยากรน้ําท่ีเนนดานอุปทาน 
สนองตอบตอแผนงานหรือโครงการพัฒนารายสาขา เชน การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
อุตสาหกรรม การพลังงาน ฯลฯ 

http://www.fio.co.th/p/document/%0b2559/Annual-report-2015_edit.pdf
http://www.fio.co.th/p/document/%0b2559/Annual-report-2015_edit.pdf
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ เปนกระบวนการท่ีสงเสริมการประสาน 
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกันเพ่ือนํามาซ่ึง
ประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ีดีของสังคมอยางทัดเทียมกัน โดยไมสงผลกระทบตอความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศท่ีสําคัญ 

ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM วัดจากคาดัชนีตั้งแต 
0 - 100 ซ่ึงระดับของคาดัชนีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี โดยจะมีการแบงเปนท้ังหมด 6 ระดับ
คือ 0 เทากับระดับต่ํามาก 20 เทากับระดับต่ํา 40 เทากับระดับปานกลางถึงต่ํา 60 เทากับระดับปานกลาง 
ถึงสูง 80 เทากับระดับสูง และ 100 เทากับระดับสูงมาก ท้ังนี้ คะแนนในแตละขอคําถามจะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพ่ือใหไดคะแนนของแตละองคประกอบ และคะแนนของแตละองคประกอบก็จะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพ่ือใหไดคะแนนของคาดัชนีตั้งแต 0 - 100 ชึ่งจะเปนตัวชี้วัดระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยระดับสูงสุดของ IWRM คือ 100  

อางอิงจาก: GEMI – Integrated Monitoring of Water and Sanitation Related SDG Targets. Step-by-step 
monitoring methodology for indicator 6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation. version 2016-03-15 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเส่ือมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด 

จากรายงานการสํารวจดินท่ีมีปญหาของประเทศไทย พบวาดินท่ีมีปญหาและขาดความ
อุดมสมบูรณในประเทศไทย มีดังนี ้

- ดินอินทรีย หรือเรียกท่ัวไปวา ดินพรุ หมายถึง ดินท่ีเกิดจากการสะสมเศษซากอินทรีย
ตามแองท่ีลุมน้ําต่ํา มีน้ําแชขังเปนเวลานานจนเกิดการสะสมเปนชั้นดินอินทรียท่ีหนากวา ๔๐ เซนติเมตร 
ดินอินทรียท่ีพบในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ ๐.๓๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๑ ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
สวนมากพบเฉพาะในภาคใต 

- ดินเค็ม หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลือท่ีละลายอยูในสารละลายดินมากเกินไปจนมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ ๔.๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๓๗ 
ของพ้ืนท่ีประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
ตามลําดับ 

- ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินท่ีมีสภาพความเปนกรด ซ่ึงเกิดจากกระบวนการกําเนิดดินท่ีมี
การสะสมสารประกอบกํามะถันข้ึนในดิน เม่ือปลูกพืชจะใหผลผลิตคอนขางต่ําเพียง ๒๐ ถัง/ไร เนื่องจาก
ขาดแคลนธาตุอาหารหลักของพืช มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ ๕.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๕๙ ของ
พ้ืนท่ีท้ังประเทศ พบมากในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต และภาคตะวันออก ตามลําดับ 

- ดินคอนขางเปนทราย หมายถึง ดินรวนหยาบ มีเนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย หรือ
ดินรวนปนทรายละเอียด ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เพราะดินดูดซับธาตุ
อาหารพืชไดนอยและถูกชะลางออกไดงาย ดินมีการชะลางพังทลายสูงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาหรือพ้ืนท่ี
ท่ีมีความลาดชันสูงกวารอยละ 5 และพ้ืนท่ีท่ีดินคอนขางเปนทรายจะขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก มีพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 32.7 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 10.22 ของพ้ืนท่ีประเทศ พบอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
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- ดินทรายจัด หมายถึง ดินท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินทราย หรือดินทรายปนรวน ทําใหดิน 
เก็บน้ําไวไมอยูและเกิดการกรอนไดงาย มักเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินท่ีเปนตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอน
ชายฝงทะเล พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดินทรายจะกระจัดกระจายอยูท่ัวไปในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ ๑๑.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓.๔๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลําดับ 

- ดินตื้น หมายถึง ดินท่ีมีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหินปะปนอยูในดิน หรือพบชั้นหินพ้ืน
อยูตื้นกวาระดับ 5๐ เซนติเมตรจากผิวดิน สงผลใหมีปริมาตรของดินนอย ดินจึงอุมน้ําไดนอย สวนใหญอยู
บริเวณเชิงเขา มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ ๒๙.๖ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๙.๒๑ ของพ้ืนท่ีประเทศ พบมาก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ 

อางอิงจาก: กรมพัฒนาท่ีดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตารางท่ี 7 สัดสวนพ้ืนท่ีดินท่ีมีปญหาในประเทศไทย สํารวจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ชนิดของปญหาดิน 
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557 

พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

1. ดินอินทรีย 274,275 0.09 263,078 0.08 340,302 0.11 

2. ดินเค็ม 4,557,627 1.42 3,744,207 1.17 4,407,109 1.37 

3. ดินเปรี้ยวจัด 4,170,987 1.30 6,272,548 1.95 5,104,632 1.59 

4. ดินคอนขางเปนทราย 39,601,368 12.35 - - 32,761,052 10.22 

5. ดินทรายจัด 6,973,422 2.17 12,497,340 3.90 11,078,410 3.45 

6. ดินตื้น 40,972,172 12.78 43,606,047 13.6 29,539,680 9.21 

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 

ประเทศไทยมีชายฝงทะเลท้ังฝงอาวไทยและฝงอันดามันระยะทางรวมกันประมาณ 
3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 2๔ จังหวัด (นับรวมกรุงเทพมหานคร) ในป พ.ศ. 2557 
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลหลายแหงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ โดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตางกันไป 
รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเปนฝงอาวไทย 730 กิโลเมตร โดยแบงเปนชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ
ระดับรุนแรงซ่ึงมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป ระยะทาง 228 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 
ซ่ึงมีอัตราการกัดเซาะนอยกวา 5 เมตรตอป ระยะทาง 502 กิโลเมตร และฝงอันดามัน 100 กิโลเมตร 
โดยแบงเปนชายฝงท่ีถูกกัดเซาะระดับรุนแรงระยะทาง 25 กิโลเมตร และระดับปานกลางระยะทาง 75 กิโลเมตร 
และในป พ.ศ. 2558 พบวามีชายฝงท่ียังคงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ และยังไมมีการดําเนนิการแกไขปญหา 
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เปนระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร แบงเปนฝงอาวไทย 160 กิโลเมตร จําแนกเปนระดับรุนแรง
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และระดับปานกลางระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และฝงอันดามัน
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงเปนระดับปานกลางท้ังหมด 

ตารางท่ี 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะในประเทศไทย  
ป พ.ศ. 2557 

หนวย: กิโลเมตร 

จังหวัด 
ความยาว

ชายฝง  

ระดับของแนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ 

ปานกลาง รุนแรง รวม 

1.  ตราด 184 47 - 47 

2.  จันทบุรี 102 23 12 35 

3.  ระยอง 104 54 - 54 

4.  ชลบุรี 172 25 - 25 

อาวไทยตะวันออก 562 149 12 161 

5.  ฉะเชิงเทรา 16 2 6 8 

6.  สมุทรปราการ 50 3 31 34 

7.  กรุงเทพมหานคร 6 - 6 6 

8.  สมุทรสาคร 43 20 14 34 

9.  สมุทรสงคราม 25 3 - 3 

10. เพชรบุรี 92 39 10 49 

อาวไทยตอนบน 232 67 67 134 

11. ประจวบคีรีขันธ 247 76 2 78 

12. ชุมพร 248 32 - 32 

13. สุราษฎรธาน ี 166 30 8 38 

อาวไทยตอนกลาง 661 138 10 148 

14. นครศรีธรรมราช 245 53 74 127 

15. พัทลุง - - - - 

16. สงขลา 158 41 13 54 

17. ปตตานี 139 38 24 62 

18. นราธิวาส 58 16 28 44 

อาวไทยตอนลาง 600 148 139 287 
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ตารางท่ี 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะในประเทศไทย  
ป พ.ศ. 2557 (ตอ) 

หนวย: กิโลเมตร 

จังหวัด 
ความยาว

ชายฝง  

ระดับของแนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ 

ปานกลาง รุนแรง รวม 

19. ระนอง 138 12 7 19 

20. พังงา 242 17 - 17 

21. ภูเก็ต 206 5 2 7 

อันดามันตอนบน 586 34 9 43 

22. กระบี่ 216 16 5 21 

23. ตรัง 136 15 4 19 

24. สตูล 155 10 7 17 

อันดามันตอนลาง 507 41 16 57 

รวม 3,148 577 253 830 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2559. (ราง) แนวทางการพิจารณาแผนงาน โครงการ 

การจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

แนวทางและรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง แบงออกเปน 4 แนวทาง คือ 

1. การแกไขปญหาโดยใชวิธีการทางธรรมชาติ ไดแก การฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด 
ปะการัง และหญาทะเลใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

2. การแกไขปญหาการกัดเซาะแบบไมใชโครงสราง วิธีการนี้เหมาะสําหรับบริเวณชายฝง
ท่ีมีชุมชนอาศัยอยูไมหนาแนนและมีปญหาการกัดเซาะท่ีไมรุนแรง เชน การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด 
ไสกรอกทราย ปกแนวไมไผกันคลื่น ฯลฯ 

3. การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรม วิธีการนี้เปนการ
แกไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือชวยดักตะกอนเลนทรายชายฝงและชวยยึด 
แนวชายฝง แนวทางการแกไขปญหานี้เหมาะสําหรับบริเวณชายฝงท่ีมีปญหาถูกกัดเซาะอยางรุนแรง เชน 
กําแพงปองกันคลื่น (Seawall) คันดักทราย (Groin) เข่ือนกันคลื่น (Breakwater) เข่ือนกันทรายและคลื่น 
(Jetty) หัวหาด (Head Land) ฯลฯ 

4. การใชมาตรการควบคุมทางกฏหมายและการใชประโยชนท่ีดินชายฝงใหเหมาะสม  
ซ่ึงตองใชการบูรณาการรวมกันจากทุกภาคีท่ีเก่ียวของ การสงเสริมการเรียนรู และการมีสวนรวมของทุกฝาย  
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ตารางท่ี 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง 
ขอดี ขอจํากัด 

การปลูกพืช - ชุมชนชายฝงทะเลสามารถ
ดําเนินการไดเองตั้งแตปลูกซอม 
และบํารุงรักษา 

- มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่นเหมาะ
แกการทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ 

- เปนการเสริมรายไดใหแกชุมชน
ทองถ่ิน 

- เหมาะสมกับพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีมีคลื่น
ลมไมรุนแรง 

- ตองคัดเลือกชนิดพันธุไมพ้ืนถ่ินท่ีมี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

การเสริมทรายชายหาด - ชวยรักษาทัศนียภาพบริเวณชายหาด
ใหสวยงามคงสภาพเดิม 

- เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชายหาดใหสามารถ
ใชประโยชนไดมากข้ึน 

- ชวยปองกันอาคารและสิ่งปลูกสราง
บริเวณชายหาดจากการถูกกัดเซาะ
ไดระดับหนึ่ง 

- ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
กายภาพและระบบนิเวศของแหลง
ทรายเดิม 

- ยังไมสามารถหยุดยั้งการกัดเซาะท่ี
เกิดข้ึน ตองเพ่ิมเติมทรายหลายครั้ง 

- เปนวิธีการท่ีไมถาวร 

ปกแนวไมไผกันคลื่น - เปนการใชภูมิปญญาชาวบานท่ี
สอดคลองกับสภาพภูมิทัศน
ธรรมชาต ิ

- เปนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
- ราคาถูก ทําไดงายกวา เพราะใชแรงคน 
- ชวยเปนแหลงหาอาหารของสัตวน้ํา 
- เปนแนวปองกันเรือประมงบาง

ประเภท 
- มีผลกระทบกับพ้ืนท่ีขางเคียงนอยมาก 

- ทําใหเกิดมลภาวะทางน้ํา เม่ือไมไผเริ่ม
ผุสลาย 

- ใชวัสดุท่ีมีอายุการใชงานสั้น ทําใหเสีย
คาใชจายในการปกซอมแซมอยาง
ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

- เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีคลื่นลมไมรุนแรง
และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน 

- แนวไมไผท่ีปกหรือซากไมไผท่ีหักผุพัง
เปนสิ่งกีดขวาง และทําใหเกิดอันตราย
กับชาวประมงทองถ่ิน 

ไสกรอกทราย - ลดแรงคลื่นบริเวณหลังไสกรอกทราย 
- ลดแรงคลื่นเขาหาฝงไดดี ทําใหลด

การกัดเซาะลงได 
- เหมาะสําหรับชายฝงทะเลท่ีเปน 

หาดเลนหรือหาดโคลน เนื่องจากมี
น้ําหนักเบากวาการใชหินทําใหอัตรา
การจมตัวชากวา จึงไมตองเสริม 

- สงผลกระทบตอการทํากิจกรรมประมง
ชายฝง 

- จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศหาดเลน
อยางรุนแรง เม่ือไสกรอกทรายแตก 

- ทําใหการสัญจรทางน้ําลําบากข้ึน 
เนื่องจากมีไสกรอกทรายใตน้ํา 

- ไสกรอกทรายไมเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

 



 ก-๑๔  

 

ตารางท่ี 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ) 

รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง 
ขอดี ขอจํากัด 

ไสกรอกทราย (ตอ) ความสูงบอยๆ 
- การติดตั้งเคลื่อนยายทําไดรวดเร็ว จึง

สามารถใชปองกันและแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ีเรงดวนไดกอน 

ของชาวบานท่ีทําการประมงชายฝง 
เนื่องจากชาวบานใชไสกรอกทรายเปนท่ี
จอดพักเรือ ท้ิงสมอ และติดไฟปรุงอาหาร 
ซ่ึงอาจเปนผลใหไสกรอกทรายไดรับ
ความเสียหาย 

กําแพงปองกันคลื่น 
ริมชายหาด 
(Seawall) / กําแพง
หินท้ิง (Revetment) 

- สามารถปองกันการกัดเซาะไดถาวร 
- สามารถดูดซับพลังงานคลื่นไดดี 
- คาบํารุงรักษาต่ํา 
- ชุมชนหรือองคกรทองถ่ินสามารถ

ดําเนินการเองได 

- ไมสามารถใชประโยชนหนาหาด 
เนื่องจากไมมีทราย 

- ราคากอสรางแพงและไมสวยงาม 
- จะเกิดปญหาการทรุดตัวของกําแพง 

ในระยะยาว 
คันดักทราย (Groin) - เกิดการทับถมของทราย 

- เปนท่ีกําบังคลื่นลม 
- สามารถสลายพลังงานคลื่นได 
- ปองกันการพัดพาตะกอนทรายออก

นอกชายฝง 

- ปดบังทัศนียภาพของชายหาด 
- แนวรอดักทรายแบบแนวตรงซ่ึงตั้งฉาก

กับแนวชายฝงทะเลสามารถสลาย
พลังงานคลื่นไดเพียงบางสวน 

- เปนอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง 
- อาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะ

เรือประมงชายฝงขนาดเล็ก 
เข่ือนกันคลื่น 
(Breakwater) 

- สามารถลดกําลังสลายพลังงานคลื่นไดด ี
- ปองกันการกัดเซาะท่ีถาวร 
- ชวยพัฒนาชายหาดใหเกิดการสะสม

ตะกอนทราย 
- ชวยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝง

ไดโดยปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่น
จากตัวเข่ือน 

- อาจมีคลื่นผานบริเวณชองวางระหวาง
เข่ือนได 

- ปดบังทัศนียภาพ ทําใหไมสวยงาม 
- กีดขวางการเดินเรือ 
- คาใชจายสงู และการกอสรางยุงยากมาก 
 

เข่ือนกันทรายและ
คลื่น (Jetty) 

- ชวยรักษารองน้ําเดินเรือใหสามารถ
ใชงานไดตลอดป 

- พ้ืนท่ีหลังแนวเข่ือนเปนท่ีหลบคลื่นลม
และพายุท่ีรุนแรง 

- การวางตัวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล
ทําใหเกิดการขาดแคลนทรายและ 
การกัดเซาะชายฝงบริเวณดานทายน้ํา 

- แนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะตองใชเวลานาน
ในการปรับตวัเขาสูสมดุลธรรมชาต ิ

- ทัศนียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม 
- เปนอุปสรรคในการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง

ทะเลและอาจเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ 

 

 



 ก-๑๕  

 

ตารางท่ี 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ) 

รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง 
ขอดี ขอจํากัด 

หัวหาด (Head Land) - โครงสรางบนชายหาดนอย ไมเสีย
ทัศนียภาพมากนัก 

- ชวยลดความรุนแรงในการแตกตัว
ของคลื่น กอนท่ีคลื่นจะเคลื่อนตัว
มาถึงบริเวณชายหาด 

- หากระยะระหวางกองหินหัวหาดหางกัน
มากเกินไป อาจจะทําใหเกิดการ 
กัดเซาะพ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูระหวางกลาง
กองหินหัวหาดไดอีก 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. ๒๕๕๖. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

ทะเล. http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coastalerosion_doc6/#.V9JolFuLQdU คนวันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

การดําเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีผานมา มุงเนนแกไขเฉพาะพื้นท่ี

ที่ถูกกัดเซาะ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงทําใหการกัดเซาะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยรูปแบบ

การแกไขปญหาสวนใหญเนนการใชรูปแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทางวิศวกรรม เชน 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) คันดักทราย (Groin) และเข่ือนปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore 

Breakwater) เปนตน ดังนั้น ภาครัฐจึงตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดวยวิธีการทางธรรมชาติมากข้ึน 

หรือการนําองคความรูพ้ืนฐานทางดานสมุทรศาสตรเก่ียวกับกระบวนการชายฝง ซ่ึงมีปจจัยสําคัญคือ คลื่น ลม 

กระแสน้ํา น้ําข้ึน - ลง และแหลงสะสมตะกอน (Sediment Supply) เชน แมน้ําซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การเคลื่อนท่ีของตะกอนบริเวณชายฝง มาใชประกอบพิจารณาการดําเนินงานเพ่ือใหทุกภาคสวนตระหนัก

ถึงความสําคัญของกระบวนการทางธรรมชาติ หรือการนํากระบวนการแกไขปญหาท่ีเรียกวา “ระบบกลุมหาด” 

(Littoral Cell) มาใช โดยการดําเนินการใดๆ ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลไมวาจะเปนการกอสรางทาเทียบเรือ โครงสราง

ทางวิศวกรรมในการแกไขปญหาการกัดเซาะตางๆ การขุดลอกตะกอน จะตองคํานึงถึงพ้ืนท่ีบริเวณขางเคียง 

เนื่องจากเปนการเปลี่ยนสมดุลของตะกอน ท้ังระบบกลุมหาด ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงใหกลับสูสมดุลไดอยางยั่งยืน 

อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปท่ี 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง 
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ. 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 - 9 

ประเทศไทยมีแนวปะการังเปนพ้ืนท่ีประมาณ 96,357 ไร หรือเทากับ 154.17 ตารางกิโลเมตร 
โดยแบงเปนฝงอันดามันและชองแคบมะละกาตอนบนประมาณ 50,812 ไร หรือ 81.3 ตารางกิโลเมตร 
และฝงอาวไทยประมาณ 45 ,545 ไร หรือ 72.9 ตารางกิโลเมตร โดยฝงอาวไทยตะวันออกพบ 

http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coastalerosion


 ก-๑๖  

 

แนวปะการังกระจายตั้งแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สวนฝงอาวไทยตอนกลางและตอนลาง 
พบแนวปะการังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และปตตานี 

ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดมีการสํารวจแนวปะการังจํานวน 
81 สถานี บริเวณชายฝงทะเลไทยรวม 47,736 ไร ท้ังในฝงอันดามันและอาวไทย พบวาสวนใหญมีสภาพ 
สมบูรณปานกลาง และบางพ้ืนท่ีมีความสมบูรณดีมาก เชน แนวปะการังบริเวณเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล 
เกาะเตา เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง (ตะวันออก) จังหวัดสุราษฎรธานี เกาะกระใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และบางพ้ืนท่ีพบวามีแนวปะการังท่ีเสียหายมาก เชน บริเวณอาวปาตอง จังหวัดภูเก็ต เกาะคราม จังหวัดชลบุร ี
เกาะกูด จังหวัดตราด และเกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง (ตะวันตก) จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ตารางท่ี 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 

สถานีจังหวัด 
ปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี (percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง พ้ืนท่ีแนวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

ภูเก็ต 

อาวกะตะ 93 28.4 71.6 เสียหาย 

อาวกะตะนอย 87 29.9 70.1 เสียหาย 

เกาะแวว 13 39.1 60.2 สมบูรณปานกลาง 

อาวบางเทา 213 31.5 66.8 เสียหาย 

อาวปาตอง 

- ดานเหนือ 239 48.8 51.6 สมบูรณปานกลาง 

- ดานใต 395 25.4 74.6 เสียหายมาก 

ตรัง 

เกาะรอกใน 1344 52.8 39 สมบูรณปานกลาง 

เกาะกระดาน 781 49.1 38.6 สมบูรณปานกลาง 

เกาะมุก 361 39.6 60.4 สมบูรณปานกลาง 

เกาะตะลิบง 1057 33.2 55.3 เสียหาย 

เกาะไหง 1031 47.1 51.8 สมบูรณปานกลาง 

สตูล 

เกาะราวี 2430    

- ดานตะวันตก  47.6 43.1 สมบูรณปานกลาง 



 ก-๑๗  

 

ตารางท่ี 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 (ตอ) 

สถานีจังหวัด 
ปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี (percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง พ้ืนท่ีแนวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

- ดานตะวันออกเฉียงใต  47.8 23.7 สมบูรณดี 

เกาะอาดัง 2816    

- ดานตะวันตก  64.1 32.4 สมบูรณดี 

- ดานเหนือ  45.9 37.2 สมบูรณปานกลาง 

- ดานตะวันออก  37.9 48.4 สมบูรณปานกลาง 

เกาะหลีเปะ 1205    

สตูล (ตอ) 

- ดานตะวันตกเฉียงเหนือ  66 23.9 สมบูรณดีมาก 

- ดานใต  42.5 35.4 สมบูรณปานกลาง 

เกาะบูตัง 823 64.2 31.8 สมบูรณดี 

เกาะหินงาม 68 75.8 22.2 สมบูรณดีมาก 

เกาะบีสซ่ี 367 54.9 17.3 สมบูรณดีมาก 

เกาะตาลัง 22 57.2 13.5 สมบูรณดีมาก 

หมายเหต:ุ  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของแนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558. 

 

 

 



 ก-๑๘  

 

ตารางท่ี 11 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558  

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี  
(percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง 
ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

ชลบุรี 

เกาะคราม 

- หาดหนาบาน 6.10 61.83 เสียหายมาก 

- อาวพุดซาวัน 8.74 44.7 เสียหายมาก 

เกาะครามนอยตะวันตก 28.34 56.43 เสียหาย 

เกาะอีราดานตะวันตก 15.36 62.29 เสียหายมาก 

ระยอง 

เกาะเสม็ด 

- อาวพราว 28.67 41.4 สมบูรณปานกลาง 

- อาวลูกโยน 34.08 48.03 สมบูรณปานกลาง 

- อาวลุงดํา 33.71 61.4 เสียหาย 

- อาวก่ิวนอก 43.71 47.2 สมบูรณปานกลาง 

เกาะกุฎ ี

- ดานตะวันตก 45.83 37.9 สมบูรณปานกลาง 

- ดานตะวันออก 39.83 41.89 สมบูรณปานกลาง 

ตราด 

เกาะกูด 

- อาวสับปะรด 9.5 58.71 เสียหายมาก 

- อาวกลวย 6.79 58 เสียหายมาก 

- อาวพราว 20.71 63.86 เสียหายมาก 

- อาวงามโข 23.3 45.26 เสียหาย 

เกาะไมซ้ีเล็กดานใต 2.81 46.91 เสียหายมาก 

เกาะกระดาดดานใต 2.11 71.15 เสียหายมาก 

หมายเหต:ุ  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
แนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

 

 



 ก-๑๙  

 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี  เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558. 

ตารางท่ี 12 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558  

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี  
(percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง 
ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

ประจวบคีรีขันธ 
เกาะทะลุอาวกรวด 78.94 10.28 สมบูรณดีมาก 
เกาะสังข ดานเหนือ 55.8 38.4 สมบูรณปานกลาง 
ชุมพร 
เกาะรังกาจิว 75.8 16.2 สมบูรณดีมาก 
เกาะสาก 73.0 16.4 สมบูรณดีมาก 
เกาะอีแรก 84.9 4.0 สมบูรณดีมาก 
เกาะละวะ 66.2 11.3 สมบูรณดีมาก 
เกาะงามใหญ 16.5 63.7 เสียหายมาก 
เกาะงามนอย 50.9 40.8 สมบูรณปานกลาง 
เกาะทะลุ 80.9 5.7 สมบูรณดีมาก 
สุราษฎรธาน ี
เกาะเตา 
อาวหินวง 51.8 31.9 สมบูรณดี 
อาวกลวยเถ่ือน 67.2 26.6 สมบูรณดีมาก 
อาวลึก 62.4 21.8 สมบูรณดีมาก 
เกาะพะงัน 
อาวกง 28.1 70.4 เสียหายมาก 
อาวแมหาด 65.7 29.0 สมบูรณดี 
หาดยาว 29.4 68.7 เสียหาย 
อาววกตุม 54.1 45.4 สมบูรณปานกลาง 

 



 ก-๒๐  

 

ตารางท่ี 12 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 (ตอ) 

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี  
(percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง 
ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

บานคาย 46.6 48.3 สมบูรณปานกลาง 
แหลมริ้น 57.9 38.5 สมบูรณดี 
เกาะกงนุย 73.3 17.3 สมบูรณดีมาก 
สุราษฎรธานี (ตอ) 
เกาะสมุย 
บานบางปอ 51.6 44.2 สมบูรณปานกลาง 
แหลมสอ 39.4 42.8 สมบูรณปานกลาง 
แหลมหนัน 68.8 23.3 สมบูรณดีมาก 
หาดเฉวงเกาะมัดหลัง ทิศใต 58.5 36.2 สมบูรณดี 
เกาะแมเกาะ 
- ดานตะวันออก 72.8 21.3 สมบูรณดีมาก 
- ดานตะวันตก 34.9 63.5 เสียหายมาก 
เกาะแมเกาะ ตะวันตกเฉียงใต 53.1 44.3 สมบูรณปานกลาง 
เกาะวัวตาหลับ 
อาวทองหลาง 49.2 25.4 สมบูรณดี 
อาวตาโตะ 58.6 34.3 สมบูรณดี 
อาวตาชวง 57.7 39.6 สมบูรณปานกลาง 
อาวบอน้ํา 29.5 68.2 เสียหาย 

หมายเหต:ุ  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี

ของแนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี  เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย  เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก  เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558. 

 



 ก-๒๑  

 

ตารางท่ี 13 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558  

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี  
(percentage cover) % 

สถานภาพ 
แนวปะการัง 

ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

นครศรีธรรมราช 

เกาะกระใหญ   สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันออก 59.94 18.46 สมบูรณดีมาก 

- ทิศใตฝงหาดหิน 91.00 7.76 สมบูรณดีมาก 

ระหวางเกาะกระกลาง และ
เกาะกระเล็ก 

100  สมบูรณดีมาก 

เกาะกระเล็กดานทิศใต 88.44 11.22  

สงขลา 

เกาะหน ู 13.15 17.20 สมบูรณปานกลาง 

เกาะแมว 21.92 19.17 สมบูรณปานกลาง 

เกาะขาม 58.33 17.41 สมบูรณดีมาก 

ปตตานี 

เกาะโลซิน 

- ทิศใตบริเวณลึก 96.33 2.67 สมบูรณดีมาก 

- ทิศใตบริเวณตื้น 78.87 11.49 สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันตกบริเวณลึก 75.33 18.27 สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันตกบริเวณตื้น 94.74 0.51 สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันออกบริเวณลึก 44.62 30.23 สมบูรณดี 

- ทิศตะวันออกบริเวณตื้น 51.81 27.69 สมบูรณดี 

หมายเหต:ุ  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของแนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี  เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2558). รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558. 



 ก-๒๒  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.8 อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort : CPUE)  
ใน ๑ ช่ัวโมง ในนานน้ําไทย 

 อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือการจัดการประมงทะเลอยางยั่งยืน
ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 22.59 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 ท่ีมีปริมาณ 19.89 กิโลกรัมตอชั่วโมง จังหวัดท่ีมีคา CPUE สูงท่ีสุดอยูบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และชุมพร ซ่ึงมีคา CPUE เทากับ 48.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง สําหรับ CPUE ในพ้ืนท่ี
ฝงอันดามัน ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 59.61 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 
ซ่ึงมีปริมาณ CPUE เทากับ 58.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง จังหวัดท่ีมีความชุกชุมของสัตวน้ําเค็มเพ่ิมมากข้ึน 
อยูบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ท่ีมีคา CPUE มากกวา 60.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

ตารางท่ี ๑4 อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE) ชวงป 

พ.ศ. 2550 - 2558 

หนวย : กิโลกรัมตอชั่วโมง 

ป พ.ศ. 
อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) 

ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน 

2550 19.78 62.23 

2551 25.33 45.71 

2552 17.78 44.17 

2553 18.56 43.68 

2554 25.02 41.26 

2555 18.23 36.15 

2556 14.69 32.05 

2557 19.89 58.33 

2558 22.59 59.61 

ท่ีมา: กรมประมง. 2559. รายงานประจําป 2558 ปริมาณการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในแหลงทะเล ป 2558. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

ทรัพยากรแร เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก 
โดยเปนวัตถุดิบพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมกอสราง ฯลฯ แตทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแลวหมดไป ไมสามารถ



 ก-๒๓  

 

สรางข้ึนมาใหมได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด คุมคา และสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

 ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรธรณีอยูระหวางดําเนินการจัดทํากรอบแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรอยางยั่งยืน โดยในเบื้องตน ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลการสํารวจและ
ทําเหมืองแร ท่ีครอบคลุมถึงมิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงผลประโยชนตอบแทน
ตอรัฐและประชาชนท่ีเหมาะสม ความคุมคาตอการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมตอการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทยใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชประโยชนอยางคุมคา บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การพัฒนา และใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัต ิ

ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี. 2559. เอกสารประกอบการประชุมการระดมความคิดเห็นเรื่อง “มุมมอง
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทย” วันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม
เจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท จังหวัดลพบุรี. สํานักทรัพยากรแร. 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงท่ีอยูอาศัย 
ตามธรรมชาติ 

ประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุพืชท้ังหมด 12,000 ชนิด 
ปจจุบันมีพืชท่ีสูญพันธุแลว 2 ชนิด พืชท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 367 ชนิด ใกลสูญพันธุ 131 ชนิด  
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 19 ชนิด ถูกคุกคาม 4 ชนิด และมีพันธุสัตวมากมาย แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ประมาณ 300 ชนิด นกประมาณ 1,000 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกประมาณ 172 ชนิด และ
สัตวเลื้อยคลานประมาณ 420 ชนิด ซ่ึงเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ินจํานวน 82 ชนิด สําหรับชนิดพันธุตางถ่ิน
พบวามีอยูไมนอยกวา 3,500 ชนิด ท่ีถูกนําเขามาเพ่ือใชทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เปนสัตวเลี้ยง ไมดอก 
ไมประดับ ซ่ึงชนิดพันธุตางถ่ินเหลานี้เปนภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ จากทะเบียนรายการ
ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทยมีชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานแลวท้ังพืช สัตว 
และจุลินทรียไมนอยกวา 80 ชนิด เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ และปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร 
เปนตน และมีแนวโนมรุกรานอีกไมนอยกวา 50 ชนิด สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดมีการจัดสถานภาพสิ่งมีชีวิตท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานภาพของสัตว
มีกระดูกสันหลัง ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา 

 

 

 

 

 

 

 



 ก-๒๔  

 

ตารางท่ี ๑5 ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นท่ีรุกรานในประเทศไทย 

ประเภท จํานวน (ชนิด) ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นท่ีรุกรานในไทย 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1 กวางรูซา 

นก 4 นกกระจอกเทศ นกกระจอกใหญ นกกระจอกชวา 

นกเลิฟเบิรด 

สัตวเลื้อยคลาน 4 เตาญี่ ปุน ตะพาบไตหวัน อีกัวนา งูคอรน (Corn 

Snake) 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 กบ Bullfrogs 

ปลา 3 ปลาดุกรัสเซีย  ปลาหมอเทศ ปลาหมอสียักษ 

หอย 1 หอยเชอรี่ 

แมลง 6 มดน้ําผึ้ง แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยจักจั่น  

ดวงแรดมะพราว มดเหม็น เพลี้ยไกฟากระถิน  

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. สถานการณความ
หลากหลายทางชีวภาพ : แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ตารางท่ี ๑6 ชนิดพันธุพืชตางถิ่นท่ีรุกรานในประเทศไทย 

ประเภท จํานวน (ชนิด) ชนิดพันธุพืชตางถิ่นท่ีรุกรานในไทย 

ไมลมลุกท่ีอาศัยอยูในน้ํา 2 ผักตบชวา จอก 

ไมพุม 1 ไมยราบยักษ 

ไมพุมขนาดเล็ก 1 บัวตอง 

ไมลมลุก 4 สาบเสือ สาบหมา ธูปฤๅษี ผักเปดน้ํา 

หญา 3 หญาคา หญาขจรจบ ออ 

ไมเถา 2 ข้ีไกยาน ผกากรอง 

ไมพุมก่ึงไมตนขนาดเล็ก 1 กระถินยักษ 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. สถานการณความหลากหลาย
ทางชีวภาพ : แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

 

 



 ก-๒๕  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ 

ศูนยบริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2546 เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
ขาวสาร รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานชองทางหลัก 
ไดแก เว็บไซตของกระทรวง สายดวน 1310 จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท โทรสาร ตูไปรษณีย 344 
บันทึก หนังสือ รองเรียนผานหนวยงานภายนอกสังกัด และรองเรียนดวยตนเอง โดยมีศูนยบริการรวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบกํากับดูแลงานของศูนยบริการประชาชน 

ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรับ
เรื่องรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีประชาชนแจงโดยตรงมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือแจงผานจากหนวยงานภายนอกสังกัด โดยจําแนกประเภทของเรื่องรองเรียนเปน  
4 ประเภท ดังนี้  

1. เรื่องรองเรียนท่ีไมตองดําเนินการใดๆ แตรวบรวมเรื่องไว ไดแก เรื่องรองเรียนท่ีไมมี
รายละเอียดเพียงพอและไมสามารถติดตอขอมูลเพ่ิมเติมได ซ่ึงหากเรื่องรองเรียนดังกลาวจะกอใหเกิด 
ผลเสียหายหรือผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมท้ังในระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน
หรือระดับชุมชน ศูนยบริการประชาชนจะตองรับเรื่องและนําเรื่องรองเรียนดังกลาวเขาสูกระบวนการ
พิจารณา 

  2. เรื่องรองเรียนท่ีดําเนินการไดทันที เชน การสอบถามขอมูลทางโทรศัพทหรือเรื่อง
รองเรียนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีขอมูลเพียงพอสามารถตอบชี้แจงได เรื่องรองเรียนท่ีสามารถให
คําแนะนําแกผูรองเรียนหรือสอบถามขอมูลทางโทรศัพทเหลานี้ เจาหนาท่ีจะดําเนินการตอบผูรองเรียน
หรือใหขอมูลแกผูรองเรียนโดยทันที 

  3. เรื่องรองเรียนท่ีตองสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา เปนเรื่องรองเรียนท่ีเจาหนาท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองและจําเปนตองจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการ 
สามารถแยกเรื่องรองเรียนประเภทนี้ออกไดเปน 2 กลุม คือกลุมเรื่องรองเรียนท่ัวไป และกลุมเรื่อง
รองเรียนสําคัญท่ีตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน  

 4. เรื่องรองเรียนท่ีไมตองสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน จดหมายใหกําลังใจตอหัวหนา
สวนราชการ การเสนอขอคิดเห็นตางๆ ในเรื่องท่ีรับทราบกันดีแลว ประเภทเรื่องเหลานี้เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะทําหนังสือตอบขอบคุณผูรองเรียน 

  การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีเรื่องรองเรียนท่ีถูกสงตอท้ังหมด 
จํานวน 672 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 488 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 72.62 สําหรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. 255๗ (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) มีเรื่องรองเรียนท่ีถูกสงตอท้ังหมด 
จํานวน 577 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 383 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 66.38 

 

 



 ก-๒๖  

 

ตารางท่ี ๑7 จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แยกตามประเภทปญหา  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ลําดับ ประเภทปญหา ไดรับเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ไดรับเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1 การกอสรางโครงการ 11 10 10 7 

2 การบริการ 2 2 7 5 

3 การบุกรุกปาชายเลน/ท่ีดินชายฝง 5 4 6 6 

4 การรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ 5 5 2 2 

5 การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 9 7 11 9 

6 ขอทราบผลการพิจารณา 3 1 10 7 

7 จัดซ้ือ/จัดจาง/สวัสดิการ 32 22 20 7 

8 ซากดึกดําบรรพ (Fossil) 0 0 0 0 

9 ดิน/ทราย 14 11 14 12 

10 ทรัพยากรแร 1 1 1 1 

11 ทําลายทรัพยากรทางทะเล 2 2 2 2 

12 ท่ีดิน 46 30 76 39 

13 ธรณีพิบัติภัย 1 1 2 2 

14 ธรณีวิทยาพ้ืนฐาน 0 0 0 0 

15 น้ําพุรอน/ความรอนใตพิภพ 0 0 0 0 

16 ปญหาจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 8 6 4 3 

17 ปาไม 78 46 89 50 

18 พฤติกรรมเจาหนาท่ี 64 32 87 61 

19 ระบบประปา 9 9 13 13 

20 วิกฤตน้ํา 39 33 12 10 

21 สัตวน้ํา/สัตวทะเล 1 1 1 0 

22 สัตวปา 16 7 7 3 

23 อ่ืนๆ 17 15 8 6 



 ก-๒๗  

 

ตารางท่ี ๑7 จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แยกตามประเภทปญหา  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 (ตอ) 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ลําดับ ประเภทปญหา ไดรับเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ไดรับเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

24 เรื่องเพ่ือทราบ 13 7 5 3 

25 แจงเบาะแส 66 49 31 18 

26 แนะนําใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 28 24 29 25 

27 แหลงกําเนิดมลพิษ 189 151 124 88 

28 แหลงทองเท่ียวทางธรณี 0 0 0 0 

29 โครงการเก่ียวกับ EIA 2 1 1 0 

30 ใหขอมูล/ขอขอมูล 11 11 5 4 

รวมท้ังส้ิน (เรื่อง) 672 488 577 383 

รอยละ - 72.62 - 66.38 

ท่ีมา:  ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2557. รายงานผลการดําเนินงาน
เรื่องรองเรียน/รองทุกข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
http://slc.mnre.go.th คนวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 

 

  



 ก-๒๘  

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ี ไดรับการปองกัน บําบดั และฟนฟู 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 80 

กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําผิวดินสายหลักท่ัวประเทศ
ท้ังหมด 366 จุด ใน 65 แหลง จํานวน 4 ครั้งตอป โดยใชดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality 
Index: WQI) ซ่ึงแสดงถึงสถานการณของคุณภาพน้ําในภาพรวม ท่ีพิจารณาจากคาคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร 
ไดแก ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด แบคทีเรียกลุม 
ฟคอลโคลิฟอรม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซ่ึงมีคาคะแนนอยูระหวาง 0 - 100 และมีการจัดเกณฑคุณภาพน้ําเปน 
ดีมาก (91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30) 

ตารางท่ี 18 สัดสวนแมน้ําสายหลักท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑด ีป พ.ศ. 2551 - 2558 

หนวย : รอยละ 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

สัดสวนแมน้ําสายหลักท่ีมี

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี  
37 35 32 34 34 28 29 34 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู

ในเกณฑมาตรฐานรอยละ ๙๙ 

กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัตเิพ่ือตรวจวัดสารมลพิษ
ทางอากาศในภาพรวมของท้ังประเทศ ปจจุบันมีท้ังหมด 61 สถานี ใน 29 จังหวัดท่ัวประเทศ ผลการตรวจวัด
ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) พบปริมาณสูงกวาคามาตรฐานใน 27 จังหวัด จาก 29 
จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด มีคาเฉลี่ยรายปเฉลี่ยท่ัวประเทศป พ.ศ. 2558 เทากับ 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
(มคก./ลบ.ม.) ลดลงจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 2 คาสูงสุดท่ีตรวจวัดไดบริเวณตําบลหนาพระลาน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เทากับ 97 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ตรวจวัดไดอยูในชวง 2 - 371 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) คาสูงสุดแตละสถานีเฉลี่ย 
ท่ัวประเทศเทากับ 158 มคก./ลบ.ม. เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 3 

 

 

 



 ก-๒๙  

 

ตารางท่ี 19 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ป พ.ศ. 2551 - 2558  

หนวย : ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ป พ.ศ. 
ชวงคาตรวจวัด กทม. และ 

ปริมณฑล 
ภาคเหนือ 

สระบุรี 
(หนาพระลาน) 

คา 
มาตรฐาน 

ท้ัง
ประเทศ คาสูงสุด คาต่ําสุด 

2551 84 19 53 40 83 50 45 

2552 93 17 47 44 93 50 44 

2553 100 16 45 45 86 50 42 

2554 95 15 44 36 95 50 39 

2555 107 13 42 53 107 50 42 

2556 98 15 46 49 98 50 45 

2557 95 13 45 47 95 50 43 

2558 97 19 41 44 97 50 42 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรบัการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 75 
โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในป พ.ศ. 2558 มีท้ังหมดประมาณ 26.85 ลานตัน หรือ
ประมาณ 73,560 ตันตอวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนตอวันเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป พ.ศ. 2557 
จาก 1.11 กิโลกรัมตอคนตอวัน เปน 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน 

ตารางท่ี 20 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ป พ.ศ. 2551 - 2558 

ป พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทั่วประเทศ 

(ลานตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดอยางถกูหลกัวิชาการ  

(ลานตัน) 

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย 
อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ) 

2551 23.89 5.69 23.82 

2552 24.11 5.97 24.76 

2553 24.22 5.77 23.82 

2554 25.35 5.64 22.25 

2555 24.73 5.83 23.57 

2556 26.77 7.42 27.72 



 ก-๓๐  

 

ตารางท่ี 20 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ป พ.ศ. 2551 - 2558 (ตอ) 

ป พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทั่วประเทศ 

(ลานตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดอยางถกูหลกัวิชาการ  

(ลานตัน) 

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย 
อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ) 

2557 26.19 7.88 30.09 

2558 26.85 8.34 31.06 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีนํากลับมาใชประโยชน ในป พ.ศ. 2558 มีประมาณ 4.94 
ลานตัน หรือรอยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยดังนี้  
(1) การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ซ่ึงจะเนนการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยจากตนทาง จะเปนขยะมูลฝอยท่ีมีมูลคาและสามารถทําไดในทุกครัวเรือน สวนมากเปนประเภท
แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม โดยจะถูกนํากลับไปสูกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง และถูกนํา
กลับมาใชไดอีกครั้ง มีประมาณ 3.75 ลานตัน หรือรอยละ 75.91 (2) การใชประโยชนจากขยะอินทรีย 
ขยะมูลฝอยประเภทนี้มีปริมาณมากแตถูกนํากลับมาใชประโยชนไดเพียงบางสวน โดยการนําขยะประเภท
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไมตางๆ ไปทําปุยหมักอินทรีย ปุยหมักชีวภาพ การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย
เพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เปนอาหารสัตว มีประมาณ 1.04 ลานตัน หรือรอยละ 21 และ (3) การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงาน เชน นํามาผลิตกระแสไฟฟา หรือผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง มีประมาณ 0.15 ลานตัน 
หรือรอยละ 3.04  

ตารางท่ี 21 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและการนํากลับไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551 - 2558 

ป พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย

ท่ัวประเทศ 
(ลานตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํา
กลับมาใชประโยชน  

(ลานตัน) 

อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชประโยชน (Recycle)  

(รอยละ) 

2551 23.89 3.45 14.44 

2552 24.11 3.86 16.01 

2553 24.22 3.90 16.10 

2554 25.35 4.10 16.17 

2555 24.73 5.28 21.35 

2556 26.77 5.15 19.24 

2557 26.19 4.82 18.40 

2558 26.85 4.94 18.40 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 



 ก-๓๑  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ไมนอยกวารอยละ 30 

ของเสียอันตราย ประกอบดวย ของเสียอันตรายจากชุมชน ของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศประมาณ 
3.445 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.752 ลานตัน หรือรอยละ 28 ของของเสีย
อันตรายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญเปนของเสียจากอุตสาหกรรม 2.8 ลานตัน หรือรอยละ 81 ของ 
ของเสียอันตรายท้ังหมด เปนของเสียอันตรายจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส) ประมาณ 0.591 ลานตัน หรือรอยละ 17 ของของเสียอันตรายท้ังหมด และมูลฝอยติดเชื้อ 
ประมาณ 0.054 ลานตัน หรือรอยละ 2 ของของเสียอันตรายท้ังหมด สําหรับการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการสงเสริมใหจังหวัดจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนศูนยรวบรวมของ
เสียอันตรายจากชุมชน สงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดอยางถูกตองอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง หรือ
มากกวา 1 แหง ซ่ึงข้ึนอยูกับความพรอมของจังหวัด โดยในป พ.ศ. 2558 มีศูนยรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัดเกิดข้ึน 83 แหง สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแลว 42 แหง รวม 250 ตัน 
และสงไปกําจัดแลว 174 ตัน  

ตารางท่ี 22 ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ป พ.ศ. 2557 - 2558 

แหลงกําเนิด 
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ปริมาณ รอยละ 

(ลานตัน) (ลานตัน) เพ่ิมข้ึน - ลดลง เพ่ิมข้ึน - ลดลง 

อุตสาหกรรม 2.065* 2.8 0.735 +35.59 

ชุมชน  0.576** 0.591 +0.014 +2.57 

มูลฝอยติดเชื้อ  0.052** 0.054 +0.002 +3.85 

รวม 2.693 3.445 0.752 +27.92 

หมายเหตุ: * ขอมูลการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก. 2)  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2557 

** ประมาณการขอมูลของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ กรมควบคุมมลพิษ 2557 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

 
 
 
 
 
 



 ก-๓๒  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน 

พ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนเมือง มีการรายงานเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงหมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แบงเปน 7 ประเภทคือ สวนหยอมขนาดเล็ก สวนหมูบาน 
สวนชุมชน สวนระดับยาน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนจาก ๔.๔๔ ตารางเมตรตอคน ในป พ.ศ. 255๔ เปน ๕.๙๗ ตารางเมตร
ตอคน ในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอคนในกรุงเทพมหานคร ยังอยูในระดับท่ีต่ํากวา
เกณฑคาเฉลี่ยขององคการอนามัยโลกท่ีกําหนดตามขนาดของชุมชนเมืองคือ 10 - 21 ตารางเมตรตอคน 

ตารางท่ี 2๓ สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551 - 2558 

ป พ.ศ. 
สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

(ตารางเมตรตอคน) 

2551 3.51 

2552 3.93 

2553 4.10 

2554 ๔.๔๔ 

2555 ๔.๗๓ 

2556 ๕.๒๔ 

2557 ๕.๔๔ 

2558 ๕.๙๗ 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร. 2559. ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร. 40http://203.155.220.118/green-parks-admin/ คนวันท่ี 5 มีนาคม 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.๖ มาตรฐานคุณภาพของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมศิลปกรรม เปนมรดกท่ีควรคาแกการอนุรักษ  
ซ่ึงตองมีการบูรณะ ซอมแซม สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง การคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมอยูในความรับผิดชอบของ ๒ หนวยงานหลักคือ กรมศิลปากร และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองมีการบูรณาการในการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจังหวัด การดําเนินงานท่ีผานมา 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติไว 10 ประเภท ซ่ึงจัดทําเสร็จแลวมีท้ังหมด 5 ประเภทคือ โปงพุรอน ธรณีสัณฐานและ 
ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ําตก และถํ้า แตมีการประเมินแลวเสร็จเพียง 2 ประเภทคือ ภูเขา และน้ําตก  

การประเมินคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตามเกณฑการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติจะมีท้ังหมด 4 ดาน คือ ดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ดานสถาปตยกรรมและ 
ภูมิสถาปตยกรรม ดานผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ การประเมินในแตละ
ดานจะมีเกณฑการประเมินท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเม่ือไดคะแนนการประเมินท้ัง 4 ดานแลว จะนํามาเฉลี่ยเพ่ือดู
ผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีดังนี้ คาคะแนนระหวาง 1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลกระทบต่ําหรือ

http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5526%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99


 ก-๓๓  

 

คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับสูง คาคะแนนระหวาง 1.67 - 2.23 หมายถึง มีผลกระทบปานกลางหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง และคาคะแนนระหวาง 2.24 - 3.00 หมายถึง มีผลกระทบสูงหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับต่ํา สําหรับสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา เพ่ือกําหนดแนวทางการรักษา ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนประชาชนในบรเิวณยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
และ 44 ระบุใหมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมซ่ึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการปองกัน
หรือยับยั้งการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการดําเนินการ
ใดๆ ซ่ึงเปนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาควรแกการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังทางดานธรรมชาติ และศิลปกรรมใหดํารงอยูและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ปจจุบัน
มีการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมแลวจํานวน 9 พ้ืนท่ี (หมดอายุบังคับใชแลว 2 พ้ืนท่ี) โดยพ้ืนท่ี
ลาสุดท่ีไดรับการประกาศคือ พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2558) นับเปนการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงแรก 

ตารางท่ี 2๔ ประเภทแหลงธรรมชาติท่ีไดรับการประกาศใหเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 

ประเภท 
แหลงธรรมชาติ 
อันควรอนุรักษ 

ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ ภาคอีสาน ท่ัวประเทศ 

แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง 

เกาะ 1 20 4 80 - - - - 5 

แกง 1 12.5 - - 1 12.5 6 75 8 

ภูเขา 5 13.89 6 16.67 6 16.67 19 52.78 36 

ถํ้า 7 16.28 14 32.56 13 30.23 9 20.93 43 

น้ําตก 16 19.05 23 27.38 29 34.52 16 19.05 84 

โปงพุรอน - - 1 33.33 2 66.67 - - 3 
หนองบึงและ
ทะเลสาบ 2 10 5 25 3 15 10 50 20 

หาดทราย 19 35.85 33 62.26 1 1.89 - - 53 

หาดหิน - - - - - - - - - 

ซากดึกดําบรรพ - - 1 100 - - - - 1 

ธรณีสัณฐาน 2 20 1 10 5 50 2 20 10 

รวม 53 20.15 88 33.46 60 22.81 62 23.57 263 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕9. การอนุรักษส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ. สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.  
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ตารางท่ี 2๕ จํานวนแหลงศิลปกรรมท่ีไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน 

ป พ.ศ. โบราณสถานท่ีประกาศข้ึนทะเบียน (แหง) ประกาศเปนเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา (เมือง) 

2553 2,104 7 
2554 2,167 9 
2556 2,098 18 
2558 2,087 9 
2559 - 5 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๘. การประชุมประจําปภาคีอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙. http://www.onep.go.th/index.php  
คนวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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  ยุทธศาสตรที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๑ การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรตอคน 

 การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ฟุตพริ้นทวัสดุหรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวชี้วัดปริมาณการใชวัสดุเพ่ือสนองตอความตองการบริโภค 
ข้ันสุดทาย เชน การบริโภคของภาคครัวเรือน การบริโภคของภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ ฯลฯ  
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทวัสดุ ไดแก  
ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แรโลหะ และแรอโลหะ จากรายงานของ UNEP (ป ค.ศ. 2011) เสนอวาการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืนควรจะกําหนดใหมีอัตราการใชทรัพยากรโลกอยูในระดับ 8 - 10 ตันตอคน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การสกัดการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ท่ีมา: UNEP. 2011. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic 
growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. 

ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดท่ีดําเนินการเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม UNEP ไดมี
การศึกษา Material Footprint ระดับนานาชาติแลว โดยไดรวบรวมขอมูลของแตละประเทศไว ซ่ึงมีขอมูล
ประเทศไทยรวมอยูดวย ดังนี้ 

ตารางท่ี 2๖ การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ 

ป พ.ศ. การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร 
 ตัน ตันตอคน 

2545 437,600,000 6.8 
2546 507,200,000 7.8 

2547 558,000,000 8.5 

2548 558,200,100 8.9 

2549 624,500,000 9.4 

2550 607,400,000 9.2 

2551 619,100,000 9.3 

2552 581,000,000 8.7 

2553 649,000,000 9.7 

ท่ีมา: United Nations Environmental Program (UNEP). Regional Office for Asia - Pacific 
‘Indicators for a Resource Efficient and Green Asia and the Pacific’ using data 
from Eora MRIO. http://unescap.org/stat/data/ คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.๒ สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ ไดรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) พบวาหนวยงานท่ีเขารวม
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐเขารวม
ครบทุกหนวยงาน (รอยละ 100) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 363 หนวยงาน (รอยละ 15.42) รัฐวิสาหกิจ 
41 หนวยงาน (รอยละ 71.93) มหาวิทยาลัย 24 แหง (รอยละ 30.38) องคกรมหาชน 23 แหง (รอยละ 
67.65) และหนวยงานในกํากับของรัฐ 9 หนวยงาน (รอยละ 26.47)  

ตารางท่ี ๒๗ สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

หนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

จํานวนท้ังหมด 

(หนวยงาน) 

จํานวนท่ีเขารวมฯ 

(หนวยงาน) 

รอยละ 

ภาครัฐ 170 170 100 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,354 363 15.42 

รัฐวิสาหกิจ 57 41 71.93 

มหาวิทยาลัย 79 24 30.38 

องคกรมหาชน 34 23 67.65 

หนวยงานในกํากับของรัฐ 15 9 26.47 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/  
คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

  

http://ptech.pcd.go.th/gp/
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ตารางท่ี ๒๘ สัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

ลําดับ ประเภทสินคา 
ปริมาณ มูลคา 

ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ 

1 กระดาษ (รีม)  660,801.10 370,901.00 56.13 66.26 39.22 59.19 

2 ผลิตภัณฑลบคําผิด (อัน)   25,100.76 18,106.76 72.14 2.15 1.71 79.45 

3 
หลอดฟลูออเรสเซนต 
(หลอด) 

  21,422.00 3,584.00 16.73 1.60 0.22 13.73 

4 เคร่ืองเรือนเหล็ก (ตัว)       313.00 20.00 6.39 1.52 0.13 8.37 

5 กระดาษชําระ (มวน)  473,508.54 32,648.54 6.90 7.57 2.21 29.13 

6 แบตเตอร่ีปฐมภูม ิ(แทง) 33,227.00 29,295.00 88.17 1.08 0.70 64.85 

7 ปากกาไวทบอรด (ดาม) 22,848.00 4,961.00 21.71 0.36 0.09 23.43 

8 เคร่ืองถายเอกสาร (เคร่ือง) 161.00 23.00 14.29 7.65 2.75 35.92 

9 เคร่ืองพิมพ (เคร่ือง) 615.00 20.00 3.25 8.14 0.25 3.09 

10 ตลับหมึก (กลอง) 133,212.17 38,541.00 28.93 161.46 9.81 6.08 

11 สีทาอาคาร (ถัง) 310.00 17.00 5.48 1.47 0.08 5.59 

12 ซองบรรจุภัณฑ (ซอง) 1,486,472.00 736,639.00 49.56 3.72 1.81 48.62 

13 แฟมเอกสาร (อัน) 149,712.00 108,063.00 72.18 5.26 3.31 62.90 

14 กลองใสเอกสาร (กลอง) 26,715.00 2,665.00 9.98 1.60 0.20 12.46 

15 รถยนต (คัน) 372.00 234.00 62.90 262.44 157.53 60.03 

16 น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 1,561,716.16 1,520,797.7 97.38 50.36 49.16 97.62 

17 น้ํามันหลอลืน่ (ลิตร) 83,644.21 2,887.42 3.45 2.73 0.08 3.057 

18 บริการทําความสะอาด 87.00 12.00 13.79 233.63 44.29 18.96 

19 
บริการเชาเคร่ืองถาย
เอกสาร 

139.00 55.00 39.57 60.85 32.91 54.09 

20 บริการโรงแรม 227.00 23.00 10.13 68.98 22.70 32.92 

21 
สถานบีริการรถยนต 
(เปลี่ยนถายมันหลอลืน่) 

6.00 0 0.00 1.87 0.00 0.00 

22 
สถานบีริการน้ํามนั
เชื้อเพลิง 

212.00 122.00 57.55 14.33 9.34 65.16 

รอยละของสัดสวนที่เปนมิตรฯ
รวมทุกประเภท 

  ๓๓.๔๘   ๓๕.๖๖ 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/  
คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

http://ptech.pcd.go.th/gp/
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.๓ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (Energy Intensity: EI) 

สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี หรือการใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ ความเขมขนของการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI) เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของประเทศ โดย
เปรียบเทียบการใชพลังงานเพ่ือใหเกิด GDP 1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีข้ึน จากสถิติขอมูลความเขมขนของการใชพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2558 พบวาการใชพลังงาน
เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 1 หนวยของประเทศไทย มีแนวโนมคอนขางคงท่ี อยางไรก็ตาม 
ในป พ.ศ. 2558 มีสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเทากับ 8.96 พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบตอพันลานบาท ลดลงจาก 8.99 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาทในป พ.ศ. 2557 ซ่ึง
แสดงถึงการใชพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตารางท่ี ๒๙ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (Energy Intensity: EI) หรือความเขมขนของการใช
พลังงาน ป พ.ศ. 2551 - 2558 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE/พันลานบาท 

ป พ.ศ. ความเขมขนของการใชพลังงาน 

2551 8.71 

2552 9.00 

2553 8.82 

2554 9.01 

2555 8.81 

2556 8.76 

2557 8.99 

2558 8.96 

       2559 (Q1) 8.70 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. Knowledge Management EPPO KM. 
http://km.eppo.go.th/index.php คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. รายงานสถิติพลังงานรายป 2558. 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-56?orders 
[publishUp]=publishUp&issearch=1 คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-56?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-56?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.๔ รอยละของจํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) และรอยละของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ในท่ีนี้หมายถึง การรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง “Q” (Q มาจากคําวา Quality) ท่ีหนวยงาน 
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณใชในการใหการรับรองระบบหรือสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือแสดงถึง 
ความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยแบงการรับรองเปน 2 ประเภทคือ 

1. การรับรองสินคา (Product Certificate) หมายถึง การตรวจสอบใหการรับรองสินคา

ท่ีเปนผลิตภัณฑสุดทาย และแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไวท่ีฉลาก สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด 

หรือบนสินคาได 

 2. การรับรองระบบ (System Certification) หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรอง

ระบบการผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานท่ีใชในการรับรอง 

เชน CoC GAP GMP HACCP ฯลฯ ซ่ึงไมสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ท่ีตัวสินคา แตใหแสดงท่ี

สวนอ่ืน เชน เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณาเผยแพร ฯลฯ โดยหนวยท่ีใหการรับรอง

ระบบ มีการจัดระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996 

อางอิงจาก: กรมสงเสริมการเกษตร. ๒๕๕๙. การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช. 

http://gap.doae.go.th/toon/page1.html คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

ตารางท่ี ๓๐ จํานวนราย และขนาดพ้ืนท่ีท่ีเขาสูระบบงานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

สําหรับพืช ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

รายการ จํานวน (ราย) จํานวน (แปลง) จํานวน (ไร) 

รอตรวจ 4,768 6,532 41,644 

ตรวจแปลงใหม 9,302 14,008 67,635 

ตรวจติดตาม 11,142 14,062 94,366 

ตรวจตออายุ 10,575 12,336 68,987 

ไดรับการรับรอง 129,919 165,197 1,029,173 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2559. ระบบงานรับรองแหลงผลิตพืช : GAP DOA Online. สวนงานพัฒนา
ระบบและฐานขอมูล กลุมพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช. http://gap.doa.go.th/gap/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

http://gap.doae.go.th/toon/page1.html%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


 ก-๔๐  

 

ตารางท่ี ๓๑ จํานวนราย และขนาดพ้ืนท่ีท่ีเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย  

ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

รายการ จํานวน (ราย) จํานวน (แปลง) จํานวน (ไร) 
รอตรวจ 188 196 4,749 
ตรวจแปลงใหม 344 434 5,471 
ตรวจติดตาม    4    4      35 
ตรวจตออายุ 65  67 1,113 
ไดรับการรับรอง 416 431 7,229 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2559. ระบบตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย: การรับรองผลิตพืชอินทรีย. 
สวนงานพัฒนาระบบและฐานขอมูล กลุมพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาพืช http://organic.doa.go.th/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน และผานเกณฑ
ระดับส่ีข้ึนไป 

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark: GIM) เปนการบูรณาการการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในโรงงานอุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดหวงโซอุปทาน 
โดยแบงการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ซ่ึงปจจุบัน
มีจํานวนสถานประกอบการท่ีผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแลวจํานวน 26,459 แหง ประกอบดวย 
ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว จํานวน 17,132 แหง ระดับท่ี 2 ปฎิบัติการสีเขียว จํานวน 5,172 แหง 
ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว จํานวน 4,049 แหง ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว จํานวน 93 แหง และระดับท่ี 5 
เครือขายสีเขียว จํานวน 13 แหง 

ตารางท่ี ๓๒ สถานประกอบการท่ีผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  

ระดับ จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 
ระดับท่ี 1  ความมุงม่ันสีเขียว 17,132 
ระดับท่ี 2  ปฏบิัติการสีเขียว 5,172 
ระดับท่ี 3  ระบบสีเขียว 4,049 
ระดับท่ี 4  วัฒนธรรมสีเขียว      93 
ระดับท่ี 5  เครือขายสีเขียว     13 

รวม  26,459 

หมายเหตุ: * ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2559 

ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2559. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 

http://www.greenindustry.go.th/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

http://green.industry.go.th/%23tabs-1?quicktabs_quicktabs_level=1#quicktabs-quicktabs_level
http://www.greenindustry.go.th/%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.๖ พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนนการแกไขปญหาแบบบูรณาการในดานตางๆ 
ควบคูกันไป เชน การกําหนดผังเมืองสําหรับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี การจัดระบบ
สาธารณูปโภค การปรับปรุงกฎหมายและเขมงวดการแกไขมลพิษจากโรงงาน การสงเสริมหลักการ ๓Rs 
การสงเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยแบงระยะการดําเนินการเปน ๔ ระยะคือ ระยะท่ี ๑ เนนการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานมลพิษอากาศ น้ําเสีย มลพิษตอสุขภาพของประชาชน ระยะท่ี ๒ ยกระดับ
สถานท่ีประกอบการและกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑสีเขียว สงเสริมการใช
ทรัพยากรและพลังงานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน และการจัดการกากอุตสาหกรรม ระยะท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และระยะสุดทาย ลดการเกิด
กาซเรือนกระจก 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด ๙ เขตประกอบการ/สวน/ชุมชน
อุตสาหกรรม ไดแก เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัดระยอง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
จังหวัดปทุมธานี เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี และจังหวัดระยอง สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนศรีราชา จังหวัดชลบุรี และกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สวนอุตสาหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียล 
ปารค จังหวัดปราจีนบุรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนอุตสาหกรรม  
ไอ.อาร.พี.ซี. จังหวัดระยอง สวนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมีผลการดําเนินการใน ๑๒ นิคม
อุตสาหกรรม ไดแก ภาคเหนือ อีสเทิรนซีบอรด บางปู แหลมฉบัง สมุทรสาคร บางชัน อมตะซิตี้ อมตะนคร 
หนองแค ลาดกระบัง บางพลี และบางปะอิน และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ไดดําเนินการพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมใน ๗ นิคมอุตสาหกรรม ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สงขลา สมุทรสาคร ระยอง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกลุมนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

- การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ จังหวัดนํารอง ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดแก จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี 

และฉะเชิงเทรา 

ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขยายพ้ืนท่ีจัดทําแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมจังหวัด

ท่ีมีศักยภาพสูงในการท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมจํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธานี และสงขลา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด โดยเริ่มจาก 5 จังหวัดนํารอง (สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) และในพ้ืนท่ีเปาหมาย 10 จังหวัดท่ีไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จังหวัดปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ราชบุรี 
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พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สงขลา และสุราษฎรธานี) และจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก จังหวัดมุกดาหาร ตาก ตราด 
และสระแกว เพ่ือใหภาคสวนท่ีเก่ียวของมีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน และนําไปสูการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยางเปนระบบ 

อางอิงจาก:  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 2559. การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งท่ี 1/2559. วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2559.  
เวลา 13.30 - 16.00 น .ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๗ จํานวนแหลงทองเท่ียวและสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

กรมการทองเท่ียว ไดจัดทํามาตรฐานการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2546 - 2558 ซ่ึงมีจํานวน 
56 มาตรฐาน โดยประกาศใชแลว 52 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานท่ีพัก 6 มาตรฐาน มาตรฐาน
บริการทองเท่ียว 16 มาตรฐาน มาตรฐานกิจกรรมดานการทองเท่ียว 13 มาตรฐาน มาตรฐานแหลง
ทองเท่ียว 15 มาตรฐาน และมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 2 มาตรฐาน และอยูระหวาง
ดําเนินการ 4 มาตรฐาน นอกจากนี้ ไดจัดทํามาตรฐานอาเซียน 6 มาตรฐาน เสร็จเรียบรอยแลวคือ 
ASEAN Spa Services Standard (มาตรฐานการใหบริการสปาของอาเซียน) ASEAN Green Hotel 
Standard (มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน) ASEAN Homestay Standard (มาตรฐานโฮมสเตยของ
อาเซียน) ASEAN Public Restroom Standard for Tourism (มาตรฐานหองน้ําสาธารณะของอาเซียน) 
ASEAN Clean Tourist City Standard (มาตรฐานเมืองทองเท่ียวสะอาดของอาเซียน) และ ASEAN 
Community Based Tourism Standard (มาตรฐานทองเท่ียวเชิงชุมชนของอาเซียน) 

อางอิงจาก: กรมการทองเท่ียว. 2559. มาตรฐานการทองเท่ียวไทย. กลุมมาตรฐานการทองเท่ียว  

สํานักพัฒนาการบริการทองเท่ียว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ก-๔๓  

 

ตารางท่ี 3๓ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 

 

 

 

มาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

หนวย 
2554 2555 2556 2557 2558 

ดานท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียว 

มาตรฐานท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 

(Homestay Standard) 

46 53 41 49 53 แหง 

มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard) 25 9 57 26 15 แหง 

มาตรฐานสถานพักตากอากาศ (Resort 

Standard) 

36 19 53 37 26 แหง 

มาตรฐานบริการหองชุด (Serviced 

Apartment Standard)  

- - - - - แหง 

มาตรฐานเกสตเฮาส (Guesthouse 

Standard) 

- - - - - แหง 

มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวแบบพํานัก

ระยะยาว (Longstay Standard for 

Tourism) 

5 - 4 5 1 แหง 

ดานบริการเพ่ือการทองเท่ียว 

มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเท่ียว 

(Food Services Standard) 

40 38 60 60 68 แหง 

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพ่ือการทองเท่ียว

ระดับสากล (Public Restroom Standard 

for Tourism : International Level) 

14 12 15 12 16 แหง 

มาตรฐานเรือรับจางนําเท่ียว (Tourist 

Boat Standard) 

67 ๕๓ ๑๐๘ ๑๑๖ ๑๑๙ ลํา 

มาตรฐานเรือภัตตาคาร (Restaurant 

Cruise Standard) 

5 5 5 5 4 ลํา 

มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล 

เพ่ือการทองเท่ียว (Halal Food Services 

Standard for Tourism) 

69 65 74 65 107 แหง 



 ก-๔๔  

 

ตารางท่ี 3๓ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) 

 

มาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

หนวย 
2554 2555 2556 2557 2558 

ดานบริการเพ่ือการทองเท่ียว (ตอ) 

มาตรฐานรานอาหารฮาลาลขนาดเล็ก 
เพ่ือการทองเท่ียว (Halal Restaurant 
Standard for Tourism (Small) 

- - - - - แหง 

 

มาตรฐานการใหบริการในสถานท่ีจําหนาย
ของท่ีระลึก ประเภทสินคาอัญมณี 
(Souvenir Shop Service Standard for 
Tourism - Gem Stone Products) 

6 ๔ ๒๘ ๓๓ 20 แหง 

มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเท่ียว 

(Tourism Information Standard) 

- - 4 7 4 แหง 

มาตรฐานอาชีพดานการทองเท่ียว 

ของผูประกอบอาหาร 

- - - - - แหง 

มาตรฐานแพบริการเพ่ือการทองเท่ียว 

(Tourist Service Rafting Standard) 

- - 7 17 5 หลัง 

มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับ

นักทองเท่ียว (Van Service Standard For 

Tourism) 

- - - 202 43 คัน 

มาตรฐานการบริการนักทองเท่ียว 

ท่ีเปนคนพิการ ผูสูงอายุ 

- - 20 - - แหง 

มาตรฐานการจัดบริการในสถาน 

ประกอบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

- - - - - แหง 

มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยใน

ศูนยการคาเพ่ือการทองเท่ียว (Service and 

Safety Standard in Shopping Center for 

Tourism) 

- - - 10 4 แหง 

มาตรฐานการบริการรถโดยสาร 

เพ่ือการทองเท่ียว 

- - - - 122 คัน 

มาตรฐานรานอาหารรถเข็น แผงลอย  

เพ่ือการทองเท่ียว 
- - - - - - 



 ก-๔๕  

 

ตารางท่ี 3๓ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) 

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว. 2559. มาตรฐานการทองเท่ียวไทย . กลุมมาตรฐานการทองเท่ียว  
สํานักพัฒนาการบริการทองเท่ียว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

 

มาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

หนวย 
2554 2555 2556 2557 2558 

ดานกิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียว 

มาตรฐานกิจกรรมเดินปา (Hiking Standard) 3 - 1 3 5 แหง 

มาตรฐานกิจกรรมลองแกง (Rafting 

Standard) 

4 - ๖ - ๓ แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดูนก (Bird Watching 

Standard) 

- - - 1 3 แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดําน้ํา (Diving Standard) - - 1 1 - แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ  

(Butterfly Observation Standard) 

- - - 1 - แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไมปา  

(Flora Observation Standard) 

- - - 1 3 แหง 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมคายพักแรม  

(Camping Standard) 

3 5 ๑ ๗ ๗ แหง 

มาตรฐานกิจกรรมเรือแคนู-คายัค  

(Canoe-Kayak Standard) 

1 - ๔ ๔ - แหง 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางชางเพ่ือ 

การทองเท่ียว (Elephant Camp Standard 

for Tourism) 

3 3 ๓ ๒ ๔ แหง 

มาตรฐาน Eco Lodge 5 2 - 6 5 แหง 

มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park - - - - - แหง 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี 

เพ่ือการทองเท่ียว 

   - - แหง 

มาตรฐานผูชํานาญการดานกิจกรรมปนหนาผา

เพ่ือการทองเท่ียว 

- - - - - แหง 

มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว - - - - - - 

รวม 337 275 505 686 647  



 ก-๔๖  

 

ตารางท่ี 3๔ จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานป พ.ศ. 2554 - 2558 

หนวย : แหง 

แหลงทองเท่ียวท่ีไดการรับรองมาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ - - 4 - - 

แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (น้ําพุรอนธรรมชาต)ิ - - 4 1 - 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ - - ๑๑ 3 1 

แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร - - 4 2 4 

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม - - - 2 1 

แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ - - 6 5 8 

แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ - - - 2 7 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก - - ๕ ๑ ๔ 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ - - - - - 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทแกง - - - - - 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทถํ้า - - ๑ - - 

มาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร - - 4 3 13 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน - - 1 - - 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด - - 5 - 2 

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว - - - - - 

เมืองทองเท่ียวสะอาด - - - - - 

รวม 0 0 45 19 40 

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว. 2559. มาตรฐานการทองเท่ียวไทย . กลุมมาตรฐานการทองเท่ียว  
สํานักพัฒนาการบริการทองเท่ียว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 



 ก-๔๗  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.8 ประกาศใชกฎระเบียบเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนท่ีครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ  

ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จะตองดําเนินการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงตอง
เตรียมการรองรับสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
คือ พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ซ่ึงพิธีสารดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
12 ตุลาคม 2557 และประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาฯ แลว เม่ือวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๕๕ 
โดยพันธกรณีหนึ่งท่ีจะตองดําเนินการคือ การจัดทํากฎระเบียบในการกํากับดูแลการใหอนุญาตเขาถึงและ
กําหนดเง่ือนไขในการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือใหเกิดการคุมครอง
ทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศ ซ่ึงแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558 - 2564 ไดระบุเรื่องกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในการกํากับดูแลเรื่องการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรูตามธรรมเนียมประเพณียังมีไมครอบคลุม
ในทุกภาคสวน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาท่ีใชทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 
และการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ 

อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. แผนแมบทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564. ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ. 

  



 ก-๔๘  

 

 

  ยุทธศาสตรที่ 4  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง 
ลดลงรอยละ 7 - 20 ภายในป พ.ศ. 256๓ (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business 
as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน) 

การพัฒนาประเทศท่ีผานมาสงผลทําใหประเทศไทยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
เพ่ิมมากข้ึนในภาคเศรษฐกิจตางๆ โดยมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2554 เทากับ 
305.52 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซ่ึงภาคเศรษฐกิจท่ีปลอยกาซเรือนกระจกเปนหลักคือ ภาคพลังงาน 
เชน การผลิตไฟฟา การขนสง และการกอสราง เทากับ 222.94 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 72.97 ของการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศ 

ตารางท่ี 35 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 

ภาคกิจกรรม 

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

รอยละ (%) (ลานตันคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา (MtCO2eq)) 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2554 

ภาคพลังงาน 153.96 222.94 เพ่ิมข้ึน 44.8 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 15.4 18.23 เพ่ิมข้ึน 18.4 

ภาคการเกษตร 41.91 52.92 เพ่ิมข้ึน 26.3 

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนท่ี
และปาไม 

-12 -70.94 ลดลด 491.2 

ภาคของเสีย 9.46 11.43 เพ่ิมข้ึน 20.8 

ท้ังหมด 

220.73 305.52 เพ่ิมข้ึน 38.4 (ไมรวมภาคการเปล่ียนแปลง
การใชพ้ืนท่ีและปาไม) 

ท้ังหมด 

208.73 234.58 เพ่ิมข้ึน 12.4 (รวมภาคการเปล่ียนแปลง 
การใชพ้ืนท่ีและปาไม) 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. รายงานความกาวหนา
ราย 2 ปฉบับท่ี 1 และการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยรอยละ 25 

สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายของประเทศไทยมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนในชวงป พ.ศ. 2550 - 2553 และลดลงในป พ.ศ. 2554 - 2555 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัย 
ทําใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนลดลง อยางไรก็ดี สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมกลับข้ึนมาอีก
ภายหลังจากสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ กอนจะมีแนวโนมลดลงอีกครั้งตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา 
เนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพ่ิม
สูงข้ึน และสงผลใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายมีแนวโนมลดลง โดยปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2558 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายอยูท่ีรอยละ 16.54 

ตารางท่ี 36 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทาย พ.ศ. 2551 - 2558 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE 

ป พ.ศ. การใชพลังงาน การใชพลังงาน สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน 
 หมุนเวียน ข้ันสุดทาย (รอยละ) 

2551 12,245 67,154 18.23 
2552 12,455 68,918 18.07 
2553 13,419 72,579 18.49 
2554 13,138 74,734 17.58 
2555 12,976 78,388 16.55 
2556 13,978 80,061 17.46 
2557 14,729 82,802 17.79 
2558 14,037 84,846 16.54 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ๒๕๕๙. สถิติพลังงาน พ.ศ. 2550 - 2558. (ฐานขอมูลใน
รูปไฟล) กระทรวงพลังงาน. 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

การดําเนินมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเมืองและชุมชนเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ํา โดยไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
เพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ํา ตั้งแตในป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ดังนี้ 

1. โครงการสงเสริมการจัดทํารอยเทาคารบอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือมุงสู
การเปนเมืองคารบอนต่ํา เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 สําหรับในป พ.ศ. 2558 จํานวนสะสม
ขององคกรท่ีเขารวมโครงการมีท้ังสิ้น 75 องคกร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหนวยงานหลักไดรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงในการจัดทํา
แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรตามผลการวิเคราะหแหลงการปลอยกาซเรือนกระจก
จากกิจกรรมตางๆ ขององคกร และดําเนินโครงการและกิจกรรมการลดการปลอยและดูดกลับกาซเรือน
กระจก รวมท้ังสิ้น 35 โครงการ ซ่ึงมีหลายลักษณะโครงการ ไดแก โครงการประเภทลดการใชไฟฟาและ



 ก-๕๐  

 

เชื้อเพลิงตางๆ โครงการจัดการขยะ และโครงการดานการอนุรักษปา นอกจากนี้ ในแตละพ้ืนท่ีมีการจัด 
“โครงการประกวดเทศบาลไทย ใสใจลดโลกรอน” เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป พ.ศ. 2558 องคกรท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 คือ เทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร 

2. โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา เริ่มดําเนินงานมาต้ังแตป พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
และฐานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง พรอมท้ังสงเสริมใหองคกรท่ีเขารวมมีความรู 
ความเขาใจเรื่องการจัดขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง และสามารถพัฒนาแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ
เพ่ือนําไปสูการเปนเมืองลดกาซเรือนกระจก หรือเมืองคารบอนต่ําตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- 2559 จํานวนเมืองและเทศบาลท่ีเขารวมโครงการมีท้ังสิ้น 39 แหง 

   3. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ 
และแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม สืบเนื่องจากการท่ีโครงการการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี อบก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงริเริ่มดําเนินการในมิติท่ีใหญข้ึน กลาวคือ  
การจัดทําแนวทางการลดกาซเรือนกระจกท่ีครอบคลุมในทุกภาคสวนของเมืองยกระดับ (Scale - up) หรือ
เมืองท่ีมีขนาดใหญ และขยายผลไปยังเมืองตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนประเทศไทยไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบก. ไดเริ่มดําเนิน
โครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต 

ตารางท่ี 37 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารวมโครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพ่ือมุงสู
สังคมคารบอนต่ํา ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ 

หนวย : แหง 

ช่ือโครงการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4 23 19 - 29 - 

โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจกระดับเมือง 

- - - 3 18 31 

โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงาน
ขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
และแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม 

- - - - - 2 

โครงการตนแบบ T-VER เพ่ือมุงสูเมือง
คารบอนต่ํา 

- - - - - 5 

หมายเหตุ: โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและ
แผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม ไดเริ่มดําเนินโครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต 

ท่ีมา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก. 2559. การดําเนินโครงการตางๆ ของ อบก. เพ่ือสนับสนุน
การเปนเมืองคารบอนต่ํา. (เอกสารอัดสําเนา) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 องคกรหรือเครือขายรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 

- เครือขายโลกรอน โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดําเนินการลดโลกรอนภายใตกิจกรรมและกลยุทธหลัก GREEN & CLEAN และพัฒนาใหสถานบริการสาธารณสุข
เปนตนแบบลดโลกรอน และเปนแหลงเรียนรูแกหนวยงาน ภาคีเครือขายและชุมชน  
(ท่ีมา: http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/ คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

- เครือขายภาคเหนือหยุดโลกรอน Northern Climate Change Network (NCCN) 
สมาชิกของเครือขายประกอบดวย มูลนิธิสถาบันพัฒนาชุมชนเมือง กลุมศึกษาเรื่องเมืองและสิ่งแวดลอม 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรตารี่เชียงใหม ชมรม
จักรยานเชียงใหม มูลนิธิ Heinrich Boelle Earth Rights กลุมรักบานรักเมือง และภาคีฮักเชียงใหม  
(ท่ีมา: http://www.greennet.or.th/node/1187 คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

- เครือขายชุมชนอินแปง ภายใตโครงการธนาคารคารบอนอินแปง ซ่ึงเปนโครงการวิจัย
ดานการชดเชยคารบอนจากภาคปาไมท่ีมีเกษตรกรเครือขายชุมชนอินแปงใน ๕ จังหวัด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมโครงการ โดยเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (Michigan State 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายเกษตรกรชุมชนอินแปง 
(ท่ีมา: http://www.greenistasociety.com/news_detail.php?newsid=9 คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

- โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือลดภาวะโลกรอน กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีตําบลแมยวม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยองคกรพัฒนาและสงเสริมงานบริการเพ่ือสังคม 
(อพส.) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีชุมชนเขารวมโครงการท้ังหมด 7 หมูบาน จาก
ท้ังหมด 13 หมูบาน  
(ท่ีมา: http://www.thaihealth.or.th/content/19211-‘แมยวม’ ตนแบบชุมชนโลกรอน%/20รวมใจ
อนุรักษ%20ดิน-น้ํา-ปา.html คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

- ชุมทางทุงสงลดโลกรอน เปนศูนยเรียนรูเรื่องโลกรอนของทองถ่ินแหงแรกในประเทศไทย 
เปดดําเนินการเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ใหบริการแกเด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันกอใหเกิดภาวะโลกรอน  
(ท่ีมา: http://www.tungsong.com/gwlc/about_me.htm คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

- เครือขายรักษอาวไทยตอนบน (กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ชลบุรี และเพชรบุรี) เปนชุมชนท่ีมีการปรับตัวเพ่ือรักษาระบบนิเวศจากการกัดเซาะชายฝง 
เครือขายรักษอาวไทยตอนบนประสบความสําเร็จในการฟนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลน รุกคืบสูทองทะเลกวาหลายรอยไร 
กิจกรรมการปกไมไผชะลอคลื่นนี้เปนกิจกรรมท่ีเครือขายชวยกันรักษาระบบนิเวศชายฝงปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง และปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผเพ่ือยึดดินตะกอน เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนรุกออกไปจาก 

http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/
http://www.thaihealth.or.th/content/19211-'%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1'%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%25/20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.html%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025
http://www.thaihealth.or.th/content/19211-'%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1'%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%25/20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.html%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025


 ก-๕๒  

 

แนวชายฝง องคความรูและวิธีปฏิบัติไดรับการยอมรับและขยายพ้ืนท่ีถึง 20 หมูบาน ใน 5 จังหวัดชายฝง
อาวไทย  
(ท่ีมา: http://www.climate.onep.go.th/wp content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice-
3.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

  - เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร และรอยเอ็ด) เปนชุมชนท่ีมี
การปรับตัวโดยการจัดการทรัพยากรอยางประณีตขณะอยูรวมกับภัยแลง อาศัยการสังเกตธรรมชาติอยางลึกซ้ึง 
ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุขาวทนแลง ผลผลิตสูง จัดการพันธุขาวเขากับระบบน้ําในไรนา รวมถึง
การจัดการนวัตกรรมองคกรเชื่อมโยงงานวิจัยชุมชนเขากับการจัดการไรนา และการตลาดเพ่ือรองรับภัยแลง  
(ท่ีมา: http://www.climate.onep.go.th/wpcontent/uploads/2015/01/draftเอกสาร
เผยแพร_best-practice-3.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

  - ชุมชนบานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนชุมชนท่ีมีการ
ปรับตัวโดยการพัฒนาชุมชนเพ่ืออยูรวมกับน้ําทวมซํ้าซาก ชุมชนแมระวานพัฒนาชุมชนบนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินวิถีการผลิตอยางสอดคลองกับธรรมชาติ ชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการ
น้ําปาไหลหลากดวยฝายชะลอน้ํากวาพันฝาย และจัดการน้ําลนตลิ่งแมน้ําวังดวยการใหน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหสอดคลองกับชวงน้ําทวม พัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในการคาดการณความเสี่ยง เปนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบท่ีสามารถอยูรวมกับภัยพิบัติไดอยางสอดคลอง 
(ท่ีมา : http://www.climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice-
3.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ 
เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน 

- อุทกภัย ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําทุกป และไดรับความเสียหาย
เปนอยางมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่าํกําลังแรงพาดผานภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอาวไทย 
ทําใหมีฝนตกหนักและเกิดน้ําทวมในหลายจังหวัด ประชาชนไดรับความเดือดรอน สาธารณประโยชนและ
ทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย และในระยะหลังปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงมากข้ึน  
มีมูลคาความเสียหายสูงมากข้ึน 

- ภัยแลง ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนน้ําจึงสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอประชาชนท่ีประกอบอาชีพการเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ทําใหฤดูฝนสั้นข้ึน ซ่ึงหมายถึงฤดูแลงจะยาวนานข้ึน และพ้ืนท่ีตอนบนของประเทศไทยจะมีปรมิาณฝนตก
นอยลง สงผลใหปริมาณน้ําในเข่ือนและอางเก็บน้ําท่ัวประเทศมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับประชาชนท่ีจะ
นํามาใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ปญหาท่ีจะเกิดตามมาคือ  
ภาวะแหงแลงและการขาดแคลนนํ้า ทําใหประชาชนตองประสบกับความเดือดรอนในหลายพ้ืนท่ี 

 

 



 ก-๕๓  

 

ตารางท่ี 38 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ: อุทกภัย 

ป พ.ศ. 
จํานวน ความเสียหาย 

(ครั้ง) (จังหวัด) 
บาดเจ็บ 
(คน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

มูลคาความเสียหาย  
(ลานบาท) 

2545   5 72 - 216 13,385.32 

2546 17 66 10  44   2,050.26 

2547 12 59  3  28      850.65 

2548 12 63 -  75  5,982.28 

2549   6 58 1,462 446  9,627.41 

2550 13 54   17  36  1,687.86 

2551  6 65   16 113  7,601.79 

2552  5 64  22  53  5,252.61 

ท่ีมา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย” 
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf  
คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 

ตารางท่ี 39 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ: ภัยแลง 

ป พ.ศ. 
จํานวน ความเสียหาย 

จังหวัด ผูประสบภัย (คน) พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร) มูลคา (ลานบาท) 

2545 68 12,841,110 2,071,560 508.78 

2546 63 5,939,282 484,189 174.33 

2547 64 8,388,728 1,480,209 190.67 

2548 71 11,147,627 13,736,660 7,565.86 

2549 61 11,862,358 578,753 495.26 

2550 66 16,754,980 1350,118 198.30 

2551 61 135,298,895 524,999 103.90 

2552 62 17,353,358 594,434 108.35 

ท่ีมา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย” 
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf  
คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559  

 



 ก-๕๔  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป 

ในป พ.ศ. 2558 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือ
กับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานกลาง
ประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการดําเนินการภายใต
ประชาคมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559 - 2568) ท่ีผานมา มีการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ เชน จัดทํา
กรอบแนวทางในการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายหลังการเปนประชาคมอาเซียน 
ใน ป พ.ศ. 2558 เพ่ือใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียน และสามารถปกปอง
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําหนังสือความรวมมือ
อาเซียนดานสิ่งแวดลอม จัดตั้งเครือขายฝกอบรมนานาชาติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในอาเซียน และจัดทําหลักสูตรคูมือผูสอนการฝกอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับอาเซียน สําหรับใชในการพัฒนาองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหบุคลากรภาครัฐ และผู ท่ีเก่ียวของท้ังภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน 
จํานวน 10 หลักสูตร เปนตน 

-  กรมควบคุมมลพิษ รวมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุนในการพัฒนาระบบทําเนียบ
การปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของประเทศไทย (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) 
ซ่ึงในระบบการรายงานขอมูลการปลดปลอยสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม และขอมูลการเคลื่อนยาย
น้ําเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพ่ือบําบัดหรือกําจัด เพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ และนําขอมูล
ไปใชประกอบการวางแผนจัดการมลพิษในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบ PRTR 
ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีบทบาทและหนาท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ 
สงเสริม และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืชในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ปจจุบันภารกิจดาน 
การตางประเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว ในการกําหนดนโยบาย
ทาทีและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ อาทิ การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือในระดับตางๆ การอนุวัตตามสนธิสัญญา 
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมา มีการดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศ ๑ โครงการคือ โครงการสัมมนาเพ่ือการหารือความรวมมือระหวางประเทศในการอนุรกัษปาและ
สัตวปา ๑ ระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา : กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ และโครงการ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ๑๐ โครงการ รวมท้ังสิ้น ๑๑ โครงการ 

- กรมปาไม โดยสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ ไดดําเนินงานตาม
แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) ดังนี้ เขารวม
จัดทําแผนงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ี



 ก-๕๕  

 

พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการดําเนินงานของ ASEAN Social 
Forestry Network (ASFN) ศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
ภายใตการสนับสนุนขององคการปาไมเขตรอนระหวางประเทศ (International Timber Trade Organization: 
ITTO) และพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรปาไมโดยใชรูปแบบเดียวกันสําหรับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารไดงายข้ึน  

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในพ้ืนท่ีชุมน้ําลุมน้ําโขง ซ่ึงมีประเทศใน
เขตลุมน้ําโขงตอนลาง 4 ประเทศ รวมดําเนินโครงการ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โครงการจัดการและคุมครองพ้ืนท่ี
ชุมน้ํา: การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา ซ่ึงรัฐบาลเดนมารกใหการสนับสนุนรัฐบาลไทย 
ภายใตโครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงเดนมารก (Danish Cooperation on 
Environment and Development: DANCED) โครงการไทย-ญี่ปุน รวมฟนฟูลุมน้ําทาจีน โครงการสงเสริม
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) 

- กรมทรพัยากรธรณี จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณี 
พ.ศ. 2559 - 2564 เพ่ือเปนยุทธศาสตรหลักในการเรงพัฒนาระบบงาน และฐานขอมูลดานการดําเนินงาน
ประสานความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณีใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ พรอมท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม และธรณี
พิบัติภัย เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

• กระทรวงพาณิชย 

- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีการกําหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแล
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับมิติดานการคา ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ อาทิ ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจเอเซีย - แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) องคการการคาโลก (World 
Trade Organization: WTO) สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations: ASEAN) เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ซ่ึงครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การสรางความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดตั้ง 
ทีมเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเขารวมในกระบวนการเตรียมการและการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties: COP) 
ตั้งแตการประชุม COP16 ในป พ.ศ. 2553 เปนตนมา และมีการจัดตั้งทีมผูรับผิดชอบและเขารวมการประชุม
ท่ีเก่ียวของกับหัวขอ การเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใตกรอบ Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) ในมิติดานการคา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม  

1.1 ประกาศใชแผนท่ี
แนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมี
แนวเขตเดียวกัน 
(One Map) และ
จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดิน 
ทํากินใหชุมชน  

- ทส (ปม./อส./สผ.) 

- กษ (พด./สปก.) 

- พม (พส.) 

- มท (ทด./อปท.)  
 

One Map หมายถึง แผนที่แนวเขตที ่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) 
ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหประเทศไทยมีแผนท่ีประเทศ 
ท่ีแสดงขอบเขตท่ีดินทุกประเภทท่ีชัดเจน ไมทับซอน 
ถูกตอง ตรงตามกฎหมายบนมาตรฐานแผนท่ี มาตราสวน 
1 : 4,000 และเพ่ือใหทุกสวนราชการยึดถือและ
นําไปใชในแนวทางเดียวกัน ไมวาจะเปนแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐหรือท่ีดินของเอกชนจะตอกันสนิท ไมทับซอน
หรือมีชองวาง สามารถนําไปกําหนดเปนแผนการใช
ประโยชนท่ีดินแบบบูรณาการในอนาคต 

ท่ีดินของรัฐ หมายถึง ท่ีดินท่ีรัฐเปนเจาของและอยูภายใต
การกํากับดูแลและบริหารจัดการโดยหนวยงานรัฐ 
ไดแก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
นิคมสรางตนเอง ท่ีราชพัสดุ ท่ีทางหลวง แมน้ํา และ
ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน  

ขอมูลท่ีตองการ  

แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 
1 : 4000 

หนวยวัด :    ประกาศใช / ไมประกาศใช 

  โครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน เปนการดําเนินงาน
ภายใตนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
ท่ีไดแถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วันท่ี 12 
กันยายน 2557) เรื่อง การสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
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คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 
หรือ “คทช.” ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
คทช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ 
4 ชุด ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน คณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด วัตถุประสงคของโครงการฯ เพ่ือจัดหาท่ีดิน 
ทํากินใหแกราษฎรผูยากไร ไมมีท่ีทํากิน ในลักษณะ
แปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ี คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม ซ่ึงท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพในการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ตองเปนท่ีดิน
ของรัฐท่ีมีราษฎรครอบครอง และพ้ืนท่ีวางเปลา ไมมี 
ผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดท่ีดิน ประกอบดวย 
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีปาไมถาวร พ้ืนท่ีปาชายเลน 
ท่ีดินสาธารณประโยชน พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน นิคมสหกรณ 
นิคมสรางตนเอง และท่ีราชพัสด ุ

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

หนวยวัด : พ้ืนท่ี (ไร) 

1.2 รอยละของพ้ืนท่ีการ
ถือครองท่ีดินแตละ
ประเภทเทียบกับ
พ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

- ทส (ปม./อส./สผ.) 

- กค (ธร.) 

- กษ (พด./กสส./สปก.) 

- พม (พส.) 

- มท (ทด./อปท.) 

 

การถือครองท่ีดิน ท่ีดินในประเทศไทย แบงออกเปน  
2 ประเภทหลักคือ ท่ีดินของรัฐ และท่ีดินของเอกชน  
ท่ีดินของรัฐ จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ท่ีดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกอบดวย ท่ีดิน 
รกรางวางเปลา ท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
(เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง 
ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล) และท่ีดินท่ีใชเพ่ือ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ (ไดแก ศาลากลาง
จังหวัด ท่ีวาการอําเภอ และกระทรวง) (2) ท่ีดินอันเปน
ทรัพยสินของแผนดิน ไดแก พ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมาย 
(พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ 
วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา) 
เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) ท่ีนิคมสรางตนเอง 
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และท่ีราชพัสดุ สวนท่ีดินของเอกชน จําแนกออกเปน 
2 ประเภทตามสิทธิในท่ีดินไดแก (๑) ท่ีมีเอกสารสิทธิ
ท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ และ (๒) ท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีเปน
สิทธิการครอบครอง 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1.  พ้ืนท่ีถือครองท่ีดิน จําแนกตามประเภทท่ีดิน (ลานไร) 
2.  พ้ืนท่ีประเทศ (ลานไร) 

สูตรการคํานวณ :  

[ประเภทพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน ÷ พ้ืนท่ีประเทศ] x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.3 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปา  
รอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ แบงเปน 
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
รอยละ 25 และ
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 
รอยละ 15 

- ทส (ปม./อส./ทช.) 

- กษ (สปก.) 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ หมายถึง ปาท่ีประกาศเปนพ้ืนท่ีคุมครอง
ป าไม ตามพระราชบัญญั ติ อุทยานแห งชาติ  และ
พระราชบัญญัติเขตรักษาพันธุสัตวปา เพ่ือการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวท่ีมีคุณคาหายาก 
เพ่ือการปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการ
พังทลายของดิน รวมท้ังเพ่ือประโยชนดานการศึกษา การ
วิจัย นันทนาการของประชาชน และความม่ันคงของชาต ิ
โดยหามมิใหบุคคลเขาไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 
ปาอนุรักษท่ีสําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตอนุรักษปาชายเลน  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ พ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ แบงออกเปน 2 สวน คือ  
๑. พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
หมายถึง พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดประกาศเปนพ้ืนท่ีปา
อนุรักษตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลว ซ่ึงจะรวมถึงอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 และ
พ้ืนท่ีเขตอนุรักษปาชายเลน 

2. พ้ืนท่ีปาอนุรักษ เพ่ิมเติม หมายถึง พ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติท่ีมีสภาพปาสมบูรณหรือมีศักยภาพเหมาะสมตอ
การอนุรักษธรรมชาติ  เพ่ือรักษาไว ซ่ึงความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  
ท่ีประกาศใชหลังพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
2504 



ข-๔ 

 

ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล คําอธิบายตัวช้ีวัด 

ปาเศรษฐกิจ หมายถึง พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีกําหนดไว
เพ่ือการผลิตไมและของปา รวมถึงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและ
การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาชายเลน 
ปาสงวนแหงชาติท่ีถูกกําหนดใหเปนปาคอนขางเสื่อมโทรม
และใกลเขตชมุชน เชน พ้ืนท่ีพัฒนาปาธรรมชาติ เปนตน 

ขอมูลท่ีตองการ :  
1. พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
2. พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 

3. พ้ืนท่ีประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   
([พ้ืนท่ีปาอนุรักษ+พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ] ÷ พ้ืนท่ีประเทศ) 
x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.4 ระดับการดําเนินงาน
การจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการ 
IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

- ทส (ทน./ทบ.) 

- กษ (ชป.) 

การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated 
Water Resource Management :  IWRM) เป น
กระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือ
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีดิน และทรัพยากร 
ท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดาน
เศรษฐกิจ และความเทาเทียมกันดานสวัสดิการสังคม 
โดยอยูบนฐานความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา และ 
ท่ีสําคัญทรัพยากรน้ําควรไดรับการจัดการภายใตขอบเขต
ความเปนลุมน้ํา ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของสาธารณะ ท้ังนี้ หลักเกณฑสําคัญตามหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ตองคํานึงถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
- ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชน้ํา เนื่องจาก
ทรัพยากรน้ําและงบลงทุนเริ่มขาดแคลน ประกอบกับ
น้ํายังเปนทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดและเปราะบาง อีกท้ัง
มีความตองการเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การใชน้ําจึงตองใชใหได 
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ความเสมอภาคและทัดเทียมกัน ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของทุกคนท่ีตองการไดรับน้ําในปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือการดํารงชีพท่ีด ี
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ขอมูลท่ีตองการ :  

ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ IWRM 
หนวยวัด :  ดัชนี (0 - 100) 

1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดิน
ท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรม
เทียบกับพ้ืนท่ีดิน
ท้ังหมด 

- กษ (พด.) ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน หมายถึง การลดลง
ของศักยภาพของทรัพยากรดินท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ดินท่ีมีปญหาและ
ขาดความอุดมสมบูรณในประเทศไทย ไดแก ดินอินทรีย 
ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินคอนขางเปนทราย ดินทรายจัด 
และดินตื้น ซ่ึงสงผลกระทบตอการใชประโยชน ท่ีดิน
ของมนุษยใหลดลงท้ังทางดานคุณภาพและปริมาณ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. พ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรม (ไร) 

2. พ้ืนท่ีดินท้ังหมด (ไร) 

สูตรการคํานวณ :   

(พ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรม ÷ พ้ืนท่ีดินท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ
ไดรับการจัดการตาม
แนวทางและ
มาตรการ หรือมี
โครงสรางท่ี
เหมาะสม   

- ทส (ทช./อส.) 

- คค (จท.) 
ขอมูลท่ีตองการ :  

ระยะทางชายฝงถูกกัดเซาะท่ีไดรับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 
(เปาหมายคือ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร)  

หนวยวัด :  ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 - 9 

- ทส (ทช./อส.) ขอมูลท่ีตองการ :  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังท่ีมีชีวิต 
1. ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต 

  ณ ปท่ี t 

2. ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต 
  ณ ปท่ี t-1 

(หมายเหตุ: t = ป พ.ศ.) 
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สูตรการคํานวณ :  

[(ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต (ปท่ี t)  
- ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต (ปท่ี t-1)) 
÷ ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต (ปท่ี t-1)]  
x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.8 อัตราการจับสัตวน้ํา
ตอการลงแรงประมง
ทะเล (Catch Per 
Unit Effort : 
CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง 
ในนานน้ําไทย 

- กษ (กปม.) อัตราการจับสัตวน้ํ าตอการลงแรงประมงทะเล 
(Catch Per Unit Effort : CPUE) ใน ๑ ช่ัวโมง หมายถึง 
ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดตอหนึ่งหนวยการลงแรงประมง
ของเรือประมง สํารวจโดยการสุมตัวอยางเครื่องมือประมง 
8 ชนิด ไดแก อวนลากแผนตะเฆ (5 ระดับความลึก) 
อวนลากคู (4 ระดับความลึก) อวนลากคานถาง อวนลอมจับ 
อวนลอมจับปลากะตัก อวนลอยปลาอินทรีย อวนติดปลาทู 
และอวนรุน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย (กิโลกรัมตอชั่วโมง) 

หนวยวัด :  กิโลกรัมตอชั่วโมง  

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย 
และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

- ทส (ทธ.) ขอมูลท่ีตองการ :  

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

หนวยวัด :  เห็นชอบ / ไมเห็นชอบ 

1.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุท่ีถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ
เฉพาะถ่ิน และ
แหลงท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติ 

- ทส (ปม./อส./ทช./
อสพ./สผ.) 

- กษ 

- วท 

- สธ 

 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนชนิดพันธุ ท่ี ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ  
ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 
ตามทะเบียนรายชื่ อพรรณพืชท่ี ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย และทะเบียนรายการชนิดพันธุของสัตว
ท่ีมีกระดูกสันหลังท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย 

2 . จํานวนชนิดพันธุ ท่ี ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ  
ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ
ท่ีสูญเสียไป 
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สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนชนิดพันธุ ท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน 
และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ ท่ีสูญเสียไป ÷ 
จํานวนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และ
แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติตามทะเบียนรายชื่อฯ) x 
100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.11 สัดสวนเรื่อง
รองเรียนดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
การดําเนินการ 

- ทส ขอมูลท่ีตองการ :  

1. จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ (รายป) 

2. จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท้ังหมด (รายป) 

สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ ÷ จํานวนเรื่อง
รองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัดและฟนฟู 

2.1 คุณภาพน้ําใน 
แหลงน้ําผิวดินอยูใน 
เกณฑดีรอยละ 80 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

- อก (กรอ.) 

เกณฑคุณภาพน้ํา หมายถึง ระดับของการแบงชั้น
คุณภาพน้ําท่ีไดจากการคํานวณคาดัชนีคุณภาพน้ํา 
ท่ีกําหนด มี 4 ระดับ ไดแก ดี พอใช เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก โดยคาท่ีคํานวณไดสามารถแบงออกเปน
ระดับของเกณฑคุณภาพน้ําได ดังนี้ 

- คาระหวาง 71 - 100 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 

- คาระหวาง 61 - 70 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
พอใช 

- คาระหวาง 31 - 60 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ  
    เสื่อมโทรม 

- คาระหวาง 0 ถึง 30    คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ 
    เสื่อมโทรมมาก 
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คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดี หมายถึง 
แหลงน้ําท่ีรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพ่ือ 
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค 
2) ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ท่ัวไปกอน 
3) การเกษตร 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสายหลักท้ังประเทศ 

2. จํานวนแมน้ํ าสายหลักและคลองสายหลักท่ี มี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 

สูตรการคํานวณ :   
(จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสายหลักท่ีมีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑดี ÷ จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสาย
หลักท้ังประเทศ) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

2.2  คุณภาพอากาศมี
จํานวนวันท่ีคาฝุน
ละอองขนาดเล็กไมเกิน 
10 ไมครอน (PM10) 

อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ ๙๙ 

- ทส (คพ.) การประเมินคุณภาพอากาศ จะใชมาตรฐานคาฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน หรือคา PM10 เปนมาตรฐาน

การตรวจวัด กลาวคือ คุณภาพอากาศในเขตควบคุม
มลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุนละอองจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุนละออง
ในบริเวณท่ัวไปมีคาเฉลี่ย 1 ป ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และฝุนละอองในบริเวณริมถนนจะมีความ
เขมขนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

ขอมูลท่ีตองการ :  
1. จํานวนวันท่ีคาฝุนละออง (ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอน หรือ PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
2. จํานวนวันท่ีตรวจวัด 

สูตรการคํานวณ :   
(จํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
หรือ PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน ÷ จํานวนวันท่ี

ตรวจวัด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 
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2.3 ขยะมูลฝอยชุมชน 
ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 75 โดยมี
อัตราการนํา 
ขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน (Recycle) 
ไมนอยกวารอยละ 30 
ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ัวประเทศ 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

ขยะมูลฝอยชุมชน ไดรับการจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 75 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ) x 
100 

หนวยวัด :  รอยละ 

อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หมายถึง การจัดการ
วัสดุท่ีใชแลวใหกลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนําไปผาน
กระบวนการตางๆ เพ่ือแปรสภาพ เชน การหลอม เพ่ือให

เปนวัสดุใหมแลวนํากลับมาใชไดอีก เปนตน 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหม 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหม ÷ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

2.4 ของเสียอันตราย
ชุมชนไดรับการ
รวบรวมและสงไป
กําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ  
ไมนอยกวารอยละ 30 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนและ
สถานประกอบการพาณิชยกรรมตางๆ ในชุมชน เชน  
อูซอมรถ สถานีบริการน้ํามัน รานลางอัดขยายภาพ ราน
ซักแหง ทาเรือ สนามบิน โรงพยาบาล หองปฎิบัติการ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฯลฯ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการรวบรวม
และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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2. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ัวประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการรวบรวม

และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณ

ของเสียอันตรายชุมชนท่ัวประเทศ) x 100 

หนวยวัด : รอยละ 

2.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเมือง ไมนอยกวา 
10 ตารางเมตรตอคน 

- มท (อปท.) 

- ทส (สผ.) 
พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง หมายถึง พ้ืนท่ีธรรมชาติ และพ้ืนท่ี
ท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือกําหนดข้ึนในชุมชนเมืองซ่ึงปกคลุม
ดวยพืชพรรณไมยืนตนเปนองคประกอบหลัก โดยมี
วัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี สวยงาม รมเย็น 
นาอยู และเพ่ิมองคประกอบของการใชท่ีดินในเมือง 
เพ่ือการใชประโยชน ท่ีดินในเมืองท้ังทางตรงและ
ทางออมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง 
และนักทองเท่ียวผูมาเยือน 
เมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) 

(อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม. “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการ

พ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน” ) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

2. จํานวนประชากรในเมือง 

สูตรการคํานวณ :  

พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ÷ จํานวนประชากรในเมือง 

หนวยวัด :  ตารางเมตรตอคน 

2.๖ มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมไดรับ 
การพัฒนา 

- ทส (สผ./ทธ.) 

- วธ (ศก.) 

- มท (อปท.) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และแหลงสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม 

หนวยวัด :  มีการพัฒนา / ไมมีการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 

3.๑ การบริโภคพ้ืนฐาน
ตอการใชทรัพยากร 
(Material Footprint: 

MF) ของประเทศ 
และการบริโภค
พ้ืนฐานตอการใช
ทรัพยากรตอคน 

- วท (สวทช.) 

- นร (สศช.) 

การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material 
Footprint: MF) หรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวชี้วัดปริมาณ
การใชวัสดุเพ่ือสนองตอความตองการบริโภคข้ันสุดทาย 
(เชน การบริโภคในภาคครัวเรือน การบริโภคของ
ภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ) ในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรของประเทศ 
๒. การบรโิภคพ้ืนฐานตอการใชทรพัยากรตอคน 
หนวยวัด :  ตัน 

ตันตอคน 

3.๒ สัดสวนของหนวยงาน
ท่ีเขารวมดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และ
สัดสวนปริมาณการ
จัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

- ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

หนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ  

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จํ านวนหน วยงานท้ั งหมด (ประกอบดวย ภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ 

สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ÷ จํานวน
หนวยงานท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 
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สินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หมายถึง สินคาหรือ
ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ี
ใสใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม เริ่มตน
จากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงาน
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหกระบวนการผลิต
สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟา
ในการผลิตอยางคุมคามากท่ีสุด จนกระท่ังเสร็จ
สมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑ รอการบรรจุลงใน 
หีบหอและบรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัด
จําหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑนั้นๆ อยางถูกวิธ ี

บริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หมายถึง ธุรกิจบริการ
ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากข้ันตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในชวงการให 
บริการและการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการ
นอยกวาเม่ือเทียบกับการใหบริการอ่ืนท่ีมีลักษณะ
อยางเดียวกัน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับสิ่ งแวดลอมของหน วยงาน ท่ี เข ารวม
ดําเนินการ 

2. ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการ ÷ 
ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท้ังหมด) x 
100 

หนวยวัด :  รอยละ 

3.๓ สัดสวนการใชพลงังาน
ตอจีดีพี 

- พน (สนพ./พพ.) การใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือ
ความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) 
เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของ
ประเทศ โดยเปรียบเทียบการใชพลังงานเพ่ือใหเกิด GDP 
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1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 

ขอมูลท่ีตองการ : 

๑. ปริมาณการใชพลังงานท้ังหมด 
๒. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

ปริมาณการใชพลังงานท้ังหมด ÷ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 

หนวยวัด :  พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe)  
/พันลานบาท 

3.๔ รอยละของจํานวน

ฟารมท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตร

ท่ีดีสําหรับพืช  และ

รอยละของพ้ืนท่ี

เกษตรอินทรีย 

- กษ (กวก. /มกอช./

สศก.) 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (Good 
Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การปฏิบัติ
เพ่ือปองกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว และการจัดการ
หลังการเก็บ เก่ียว เพ่ือให ไดผลผลิต ท่ี มี คุณภาพ 
ปลอดภัย และเหมาะสมตอการบริโภค 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช 

๒. จํานวนฟารมท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ :  

(จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ÷ จํานวนฟารมท้ังหมด) 
x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

เกษตรอินทรีย (Organic Farming) หมายถึง ระบบ

การผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม การรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบ

การจัดการนิเวศวิทยาท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติและ

หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห หลีกเลี่ยงการตัดตอ

ทางพันธุกรรมและการสรางมลพิษในสภาพแวดลอม 

โดยมุงเนนการใชอินทรียวัตถุ การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให



ข-๑๔ 

 

ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล คําอธิบายตัวช้ีวัด 

ผลผลิตท่ีไดปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ปลอดภัยตอ

ท้ังผูผลิตและผูบริโภค และไมทําใหสภาพแวดลอม

เสื่อมโทรม 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
๒. พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ :  

(พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย ÷ พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

3.๕ จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเขา
รวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
เพ่ิมข้ึน และผาน
เกณฑระดับสี่ข้ึนไป  

- อก (สป.อก./กรอ./
กพร./กสอ./กนอ.) 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry 
Mark - GIM) เปนการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมท้ังภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซ
อุปทาน โครงการฯ นี้เริ่มดําเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม 
2554 โดยแบงการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว (Green Commitment) 
คือความมุงม่ันท่ีจะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดย
ท่ัวกัน 

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดสําเร็จตามความมุงม่ันท่ีตั้งไว 

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัล
ดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับและการ
รับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการ 
ท่ี ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจ
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ดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ทุกดานของการประกอบกิจการจนกลายเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) คือการ
แสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซ
อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให คูคาและ
พั น ธ มิ ต ร เข า สู ก ร ะบ ว น ก าร รั บ ร อ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวดวย 

(อางอิงจาก: กระทรวงอุตสาหกรรม. “Green Industry 
อุตสาหกรรมไทยกาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม” 
http://www.greenindustry.go.th/documents/ 
Brochure_Green_TH.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 
2559) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนโรงงาน อุตสาหกรรมท่ี เข ารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และผานเกณฑ
ระดับสี่ข้ึนไป 

หนวยวัด :  จํานวน  

3.๖ พ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
พัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 15 พ้ืนท่ี  

- อก (กรอ. /กนอ./ 
สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง เมืองหรือพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีความเชื่อมโยงกับ
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุมโรงงาน 
องคกร หนวยงานทองถ่ินและชุมชนโดยรอบท่ีเจริญ 

เติบโตไปดวยกัน ภายใตการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมท่ีดี 
และรวมมือกันขับเคลื่อนอยางจริงจังของคนในพ้ืนท่ี 
โดยสามารถดําเนินการไดทุกระดับตั้งแต  

1. ระดับปจเจกชน เชน ครอบครัวและโรงงาน (Eco 

Family / Green Factory)  

2. ระดับกลุม อุตสาหกรรมหรือชุมชน เชน  นิคม

อุตสาหกรรม  หรือห มู บ านหรือตํ าบล (Eco 

Industrial Zone / Estate) และ  

3. ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือขาย

ของเมืองหรือจังหวัด 
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(อางอิงจาก: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 

“ขอมูลนารู (KM)” http://www.iei.or.th/ 

knowladge.php คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ  

3.๗ จํานวนแหลง
ทองเท่ียวและสถาน
ประกอบการท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
การทองเท่ียวไทย 

- กก  

 

มาตรฐานการทองเท่ียวไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
1. ยกระดับการใหบริการดานการทองเท่ียว แหลง

ทองเท่ียว และองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน อันจะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในภาพรวม 

2. สรางความเชื่อม่ันในการใชบริการแกนักทองเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

3. เปนการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ใหกาวทัดเทียมอารยประเทศ 

4. เพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไทย 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
การทองเท่ียวไทย 

๒. จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

หนวยวัด :    จํานวน (แหง) 

3.8  ประกาศใชกฎระเบียบ
เก่ียวกับการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนท่ี
ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพ 

- ทส  

- กษ 

- วท 

- สธ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

กฎระเบียบในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพตาม
หลักการของพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน 

หนวยวัด :  ประกาศใช/ไมประกาศใช 

 

 

http://www.iei.or.th/knowladge.php%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.iei.or.th/knowladge.php%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ 
การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

4.1 ปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก 

ของประเทศในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนสง ลดลงรอยละ 
7 - 20 ภายในป พ.ศ. 
256๓ (เทียบเคียง
กับกรณีพ้ืนฐาน 
(Business as Usual: 

BAU) โดยใชป พ.ศ. 
2548 เปนปฐาน)  

- ทส (สผ./อบก.) 
- พน (พพ.) 
- คค (สนข.) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 
และคมนาคมขนสง 
หนวยวัด :  รอยละ 

4.2 สัดสวนพลังงาน
หมุนเวียนตอการใช
พลังงานข้ันสุดทาย
เพ่ิมข้ึนเปนอยางนอย
รอยละ 25 

- พน (พพ.) พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานท่ีไดมาจากกระแส
พลังงานท่ีตอเนื่องและเกิดซํ้าๆ ในสิ่งแวดลอม แหลง
ของพลังงานหมุนเวียนคือ แหลงพลังงานท่ีเกิดข้ึนอยู
ตอเนื่องไมหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม ชีวมวล 
หรือแมแตขยะมูลฝอย ฯลฯ ซ่ึงเทคโนโลยีเก่ียวกับ
พลังงานหมุนเวียนนี้ ไดรับการพัฒนาไปอยางมาก 
รวมถึงการเปลี่ยนรูปพลังงานหมุนเวียนเหลานี้เปน
พลังงานไฟฟา 

พลังงานข้ันสุดทาย ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาต ิ
ลิกไนต/ถานหิน ไฟฟา และพลังงานทดแทน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ) 

๒. ปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ) 

สูตรการคํานวณ :  
(การใชพลังงานหมุนเวียน ÷ การใชพลังงานข้ันสุดทาย) 
x 100 
หนวยวัด :  รอยละ 
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4.3 จํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีการบูรณาการ
การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

- ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

 

การบูรณาการการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปนการดําเนินงานหลายภาคสวน เนื่องจาก
ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานภาครัฐเพียงฝาย
เดียว ซ่ึงตองแสวงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมรวมกันแบบองครวมและการบูรณาการ เพ่ือ
มุงสูการปองกันและแกปญหาอยางยั่งยืนตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับชุมชน ระดับองคกร ระดับรัฐ จนถึง
ระดับประเทศ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปน
องคกรหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 
ในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีใกลชิดประชาชนและเขาใจ
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จึงจําเปนตองใหมีบทบาท
ในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กระตุนใหมีความตื่นตัวเกิดความตระหนักรวมและสราง
ความรูความเขาใจในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการในพ้ืนท่ีตรงกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
หนวยวัด :  จํานวน (แหง) 

4.4 องคกรหรือเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ชุมชน  

- มท (ปภ./ศภช.) 
- ทส (สผ./ทธ./ทน./

ทบ.) 

- คค (สนข.) 

เครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล ชุมชน และองคกร
ตางๆ ท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความ
สมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีชุมชนใหบรรลุเปาหมาย 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนองคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 
หนวยวัด :  จํานวนองคกรหรือเครือขาย 
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4.5 จํานวนประชากรท่ี 
เสียชีวิต สูญหาย
ไดรับบาดเจ็บ หรือ
ตองโยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตอประชากร 
100,000 คน  

- มท (ปภ./ศภช.) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง มหันตภัยท่ีเกิดข้ึน
อยางฉับพลันและนํามาซ่ึงการทําลายลางท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพด้ังเดิม 
โดยยากท่ีจะคาดการณ ได  ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทย จําแนกออกเปน 9 ประเภทใหญ ประกอบดวย 
(1) วาตภัย (2) อุทกภัย (3) ความแหงแลง (4) พายุฝน 
ฟาคะนอง (5) คลื่นพายุซัดฝง (6) แผนดินไหว (7) แผนดิน
ถลม (8) ไฟปา และ (9) สึนามิ 
ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย ไดรบับาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย/อพยพ จากภัยธรรมชาติ (รายป) 

สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตอง

โยกยาย อพยพจากภัยธรรมชาติ ÷ จํานวนประชากร

ท้ังหมด) x 100,000 

หนวยวัด :  จํานวน (คน : ประชากรแสนคน)  

4.6 จํานวนความรวมมือ
กับตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีมี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ในแตละป 

- ทส (สป.ทส.) 
 

ขอมูลท่ีตองการ :  

โครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

หนวยวัด :  จํานวน (โครงการ) 
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อักษรยอชื่อหนวยงาน 



ค-1 

อักษรยอชื่อหนวยงาน 
 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

กก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กค กระทรวงการคลัง  

กต กระทรวงการตางประเทศ 

กทม. กรุงเทพมหานคร 

กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กปน. การประปานครหลวง 

กปภ. การประปาสวนภูมิภาค 

กปม. กรมประมง 

กปส. กรมประชาสัมพันธ 

กพร. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กวก. กรมวิชาการเกษตร 

กษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กสก. กรมสงเสริมการเกษตร 

กสส. กรมสงเสริมสหกรณ 

กสอ. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กห กระทรวงกลาโหม 

คค กระทรวงคมนาคม 

คพ. กรมควบคุมมลพิษ  

จท. กรมเจาทา 

ชป. กรมชลประทาน 

ดศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

ทด. กรมท่ีดิน 

ทธ. กรมทรัพยากรธรณี  

ทน. กรมทรัพยากรน้ํา 

ทบ. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
ทร. กองทัพเรือ 

 



ค-2 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

ทส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ธร. กรมธนารักษ 

นร สํานักนายกรัฐมนตรี 

บก. กรมบัญชีกลาง  
ปภ. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปม. กรมปาไม 

พณ กระทรวงพาณิชย 

พด. กรมพัฒนาท่ีดิน 

พน กระทรวงพลังงาน  

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

พม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

พส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

มท กระทรวงมหาดไทย 

ยธ กระทรวงยุตธิรรม 

ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

วท กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วธ กระทรวงวัฒนธรรม 

ศก. กรมศิลปากร 

ศธ กระทรวงศึกษาธิการ 

ศภช. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

สกท. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกอ. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สคก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สงป. สํานักงบประมาณ 

สธ กระทรวงสาธารณสุข  

สนข. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สปก. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 



ค-3 

ตัวยอ ช่ือหนวยงาน 

สป.ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สป.อก. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สผ. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพภ. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สวก. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

สส. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
อก กระทรวงอุตสาหกรรม 

อจน. องคการจัดการน้ําเสีย 

อน. กรมอนามัย 

อบก. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

อปท. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อส. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

อสพ. องคการสวนพฤกษศาสตร 

อสส. องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 
 อ.อ.ป. องคการอุตสาหกรรมปาไม  
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สรุปหนวยงานรับผิดชอบภายใต

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 



 

ภาคผนวก จ 
 

ฐานขอมูลภาคีเครือขาย 



 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการสัมมนา  

เรื่อง การติดตามประเมินผล 
แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
(ระยะปแรกของแผน) 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑                       
ณ โรงแรมรามา การเดนส 

กรุงเทพมหานคร 



  
 

ฉ-๑ 
 

รายงานสรุปผลการสัมมนา 
เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 25๖๐-25๖๔ (ระยะปแรกของแผน)” 

วันพฤหัสบดท่ีี 2 สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  
ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน 1 โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร 

 

 

เริ่มการสัมมนาเวลา 09.30 น. 
 
ชวงท่ี 1 พิธีการเปดการสัมมนา 
 

1.1 การรายงานความเปนมาการจัดสัมมนา โดย นางอรวรรณ  ดนัยบุตร ผูอํานวยการกองติดตาม
ประเมินผลสิ่ งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม กลาวขอบพระคุณ  
นางอัษฎาพร  ไกรพานนท รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีใหเกียรติมา
เปนประธานในการเปดการสัมมนา และกลาวขอบคุณผูเขารวมการสัมมนาโดยกลาวสรุปความเปนมาของการจัดสัมมนา
วา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจในการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังประสานการจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดมีการจัดทําและประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๓๕ และ 
๓๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาแลว ๕ ฉบับ โดยแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน ๒๕๕9 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม ๒๕60 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขายใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ ในชวงป พ.ศ.2560-2564 โดยมุงหวังใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ บรรลุผลสําเร็จ เปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองและสงเสริมซ่ึงกันและกัน 

การจัดสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ฯ ซ่ึงเปนภาคีเครือขาย ไดมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลตามเปาหมายของตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ตามรายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมท้ังรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
สอดคลองกับตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีผานมา มีท้ังการดําเนินงานท่ีมีสัมฤทธิ์ผล และประสบปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการในบางตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ สํานักงานฯ จึงขอใชโอกาสการสัมมนาในครั้งนี้ ใหเปน
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณจากการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของภาคีเครือขาย รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 ในระยะตอไป และเรียนเชิญทานรองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นางอัษฎาพร  ไกรพานนท) ใหเกียรติกลาวเปดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ 
เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 
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1.2 การเปดการสัมมนา โดย นางอัษฎาพร  ไกรพานนท รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวถึง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม วามีการจัดทําแลวเสร็จในชวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ ในระยะเวลาเดียวกันกับท่ี 
สผ.จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ฉบับนี้ ซ่ึงไดประกาศใชกอนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ทําใหยังขาดความสอดคลองเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกันกับยุทธศาสตรและแผนดังกลาว ซ่ึงตองอาศัยท้ังกลไกในการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการฯ และกลไกในการติดตามประเมินผล โดยกลไกในการติดตามประเมินผล แบงออกเปน ๒ ระยะ คือ 
การติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผน ซ่ึงการติดตามในระยะครึ่งแผน เพ่ือเปนการทบทวนการ
ดําเนินงานตามแผนวา เม่ือใชแผนไปแลวเปนระยะ ๒ ป แผนดังกลาว ยังมีความทันสมัย และสามารถดําเนินการไดจริง
หรือไม มีปญหาอุปสรรคใดบาง และมีขอคิดเห็นวา ในชวงของการประเมิน ระยะ ๒ ปนี้ จะตองมีการปรับแผนจัดการฯ 
ในหลายสวน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยกตัวอยาง เชน เรื่องพ้ืนท่ีปา ในแผน
จัดการฯ กําหนดใหรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ แตในสวนของยุทธศาสตรชาติ ไดระบุไววา รอยละ ๕๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
โดยมีวาระการประชุมในเรื่องนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือชวยใหเกิดการ
ผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสีเขียว ดังนั้น การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ในระยะครึ่งแผน จะสงผลให
เกิดการปรับแผนคอนขางมาก หลังจากนั้น จะมีการติดตามอีกครั้งหลังจากระยะสิ้นสุดแผน คือสิ้นสุด ป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานท่ีผานมาวา ไดตอบโจทยตามตัวชี้วัดของแผนหรือไม อยางไร ซ่ึงแผนจัดการฯ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
ท่ีผานมา มี ๖ ยุทธศาสตร ๓๖ ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย และทิศทางไดเพียง ๑๘ ตัวชี้วัด  

วิสัยทัศนของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดแก อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีสิ่งแวดลอมท่ีดี และมุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดแทรก
อยูกับยุทธศาสตรชาติในดานอ่ืนๆ ดวย เชน ดานความม่ันคง ท้ังนี้ แผนจัดการฯ ฉบับนี้ มีเพียง ๔ ยุทธศาสตร และ ๓๑ 
ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

 เปาหมาย ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับการสงเสริมท้ังการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความม่ันคง โดยมีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของจํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู  

 เปาหมาย สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการท่ีดีอยางมีคุณภาพ ท้ังการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด
สิ่งแวดลอมท่ีดีสูรุนตอไป โดยมีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของจํานวน ๖ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและย่ังยืน 

เปาหมาย การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุมคาและยั่งยืน โดยมี
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของจํานวน ๘ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และสงเสริมความ
  รวมมือกับตางประเทศ 

เปาหมาย ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมี
ความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเปนเชิงรุก (เนนการมีสวน
รวมความรวมมือเนนเชิงรุก) โดยมีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของจํานวน ๖ ตัวชี้วัด 
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การจัดทํายุทธศาสตรท้ัง ๔ ยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

มาจากการทบทวนผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ฉบับท่ีผานมา และนอมนําพระ
ราชดํารัส และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากําหนดเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 10 หลักการ ไดแก 

1. การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลกับเศรษฐกิจและสังคม และมองไปขางหนาใหสิ่งแวดลอมคงอยูสําหรับลูกหลาน ไมใชสนใจเฉพาะเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว  

2. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงความสัมพันธเชิง
ระบบหรือองครวม (Holistic Approach) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณ
นั้น สนองตอความตองการของมนุษย โดยมีการบูรณาการดานการจัดการท่ีดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตใหเกิดความสมดุล ใช
ประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

3. การระวังไวกอน (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุก ท่ี เนนการปองกัน
ผลกระทบลวงหนา โดยสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ี
เปราะบางและพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคํานึงถึงกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปน
อันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม เชน EIA EHIA และ SEA ท่ีเปนการบริหารจัดการยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี 
กอนการดําเนินการท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

4. ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) เปนหลักการของการนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอม ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม 
เชน อัตราภาษีรถยนต ตามการปลอย CO2 เปนตน 

5. ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เปนหลักการสงเสริมความ
รับผิดชอบ โดยสรางแรงจูงใจใหผูท่ีไดรับผลประโยชน เปนผูจายคาตอบแทนใหกับผูใหบริการดานระบบนิเวศ ท้ังท่ีอยูตน
ทาง และปลายทาง รวมถึงสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียประโยชน เพ่ือลดความขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธท่ีทุกสวนท่ีเก่ียวของไดรับประโยชนรวมกัน เชน โครงการ PES 
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีปาท่ีตองจายเงินใหคนในพ้ืนท่ี 

6. ความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เปนหลักการท่ีใชสรางการ
รวมรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

7. ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการการบริหารจัดการท่ีดี ท่ีทุกหนวยงานควรนํามาใช
เปนแนวทางในการบริหารงาน ท้ังในดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

8. การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เปนหลักการเพ่ิม
ขอบเขตความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพ่ือใหผูผลิตมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิต และสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน ตั้งแตการรับคืน การรีไซเคิล และการกําจัดซากผลิตภัณฑ 
รวมท้ังมุงเนนใหผูผลิตมีการปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ และระบบการผลิต ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต ตองรับไป
กําจัดทําลาย หรือพระราชบัญญัติกําจัดซากอิเล็กทรอนิกสท่ีกําลังจะประกาศใช เปนตน 
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9. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) เป น
หลักการลดอัตราการใชทรัพยากรตอหนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเปนการลดการใชปริมาณทรัพยากรในสวนของ
วัสดุ พลังงาน น้ํา และทรัพยากรตางๆ สงผลใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และลด
ปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว  

10. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของความเปน
มนุษย  มีความเสมอภาค เปนธรรมและไม เลือกปฏิบัติ  เชน สิทธิและการมีสวนรวมในการอนุรักษ  คุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิในการท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและ 
มีคุณภาพ และสิทธิในการไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 
 การขับเคล่ือนแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 เพ่ือใหปญหาในระดับพ้ืนท่ี ไดรับการแกไขและผลักดันในระดับนโยบายอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดทํา
ขอเสนอโครงการเรงดวน (Flagship Projects) ใน ๔ ภูมิภาค คือ  
 ภาคเหนือ ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และปญหาหมอกควัน ไดกลายเปนตนตอของปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน 
ปญหาน้ําทวม น้ําแลง ดินถลม หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ  
 ภาคกลาง ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ไดทวีความรุนแรงมากข้ึนกวาในอดีต เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย และสรางความเสียหายตอกิจกรรม
ทางการเกษตร การรุกล้ําของน้ําเค็มจะรุนแรงมากในชวงฤดูแลง รวมท้ังเกิดความขัดแยงในการใชน้ํา  
 ภาคตะวันออกและภาคใต ปญหาการกัดเซาะชายฝง ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน
และของรัฐ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงเปลี่ยนแปลงไป เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กําลังเปน
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ เนื่องจากมีการประกอบอาชีพรับซ้ือของเกามาแยกชิ้นสวนขายอยางไมถูกวิธี กอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 ในชวงระยะเวลานี้ ถึงแมยังไมถึงชวงเวลาในการติดตามประเมินผลของแผน แตเนื่องจาก สผ. ตั้งใจท่ีจะ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ในชวงปแรกของแผน เพ่ือทราบวา มีการรับรูรับทราบและขับเคลื่อนแผน
ดังกลาว หรือไม และซักซอมความเขาใจ รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็นจากภาคีเครือขาย โดยจะมีการติดตามอยางจริงจัง 
ในระยะครึ่งแผน เพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรค และรวมกันขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ นําไปสูการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอไป 

ชวงท่ี ๒ การบรรยาย เรื่อง “การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ (ระยะปแรกของแผน)” 
โดย  นางอรวรรณ  ดนัยบุตร ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน) พบวา 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยสวนใหญอยูระหวางการดําเนินงาน ซ่ึงเปาหมายของการติดตามในปนี้ เปนการติดตามผล 
และกระตุนใหภาคีเครือขายรับรูรับทราบวา มีการประกาศใชแผนจัดการฯ แลว แตละหนวยงานมีความเก่ียวของกับ 
แผนจัดการฯ อยางไร และมีการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ แลว อยางไรบาง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผล 
การดําเนินงาน และการรับรูความเขาใจตอแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และความกาวหนา 
ในการแปลงแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติของหนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ดังเชน  
ท่ี รองเลขาธิการ สผ. (นางอัษฎาพร  ไกรพานนท) ไดกลาวไว ทําใหทราบวา การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ท่ีผานมา ยังมี
ขอบกพรอง เชน การสื่อสารท่ียังไมครอบคลุมและท่ัวถึง คํานิยามตัวชี้วัดบางตัวยังขาดความชัดเจน เปนตน  
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ทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของขาดความเขาใจ ซ่ึง สผ. คาดหวังวา หนวยงานท่ีเปนเครือขายของ สผ.จะเขามามีสวนรวมในการ
ติดตามประเมินผลรวมกัน โดยใชกระบวนการติดตามโดยแบบสอบถาม สงไปยังหนวยงานภาคีเครือขาย ซ่ึงดิฉันคาดวา 
ทุกทานท่ีมาในท่ีนี้ คงไดรับแบบสอบถามดังกลาว และในวันนี้ จะรายงานผลการติดตามในรายละเอียด ตามตัวชี้วัด และ
แนวทางปฏิบัติ รายยุทธศาสตร และเปดเวทีเพ่ือใหทุกทานใหความเห็น ขอเสนอแนะ ท้ังในสวนของตัวแผนจัดการฯ  
การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ และกลไกการติดตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงในระยะครึ่งแผน จะมีการติดตามอยางเขมขนมากข้ึน  
โดยแบบสอบถามท่ีจัดสงไปนั้น ประกอบดวย ๓ สวน สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
รายยุทธศาสตร สวนท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ เชน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
จาก ๔ ยุทธศาสตร ๑๑ กลยุทธ ๓๐ แผนงาน ๓๑ ตัวชี้วัด ๒๒๑ แนวทางการปฏิบัติ จากผลการติดตามพบวา 
มีหนวยงานท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๐๑ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๔๕.๙ และไมตอบจํานวน ๑๑๙ หนวยงาน  
คิดเปนรอยละ ๕๔.๑ โดยเปนหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๕๙ หนวยงาน 
หนวยงานของกระทรวงอ่ืน จํานวน ๓๔ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๖ หนวยงาน องคกรพัฒนาเอกชน 
จํานวน ๑ หนวยงาน และภาคเอกชนจํานวน ๑ หนวยงาน สาเหตุท่ีทําใหหลายหนวยงานไมไดรายงานเขามา หรือ
รายงานมาแลวไมตรงกับตัวชี้วัด อาจเนื่องมาจากยังไมรูจักแผนจัดการฯ หรือรูจักแผนจัดการฯ แตไมทราบวา หนวยงาน
ของตนเองเก่ียวของอยางไรกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการฯ และไมมีเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูล และตอบแบบสอบถาม  
 จากการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะ
ปแรกของแผน) พบวา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ จํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 
๑๐ ตัวชี้วัด และไมมีการรายงานขอมูลจํานวน ๑ ตัวชี้วัด  
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ จํานวน ๖ ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน ๖ 
ตัวชี้วัด  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ จํานวน ๘ ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน ๗ 
ตัวชี้วัด และไมมีการรายงานขอมูลจํานวน ๑ ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ จํานวน ๖ ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปาหมายจํานวน ๓ ตัวชี้วัด และอยูระหวางดําเนินงาน 
จํานวน ๓ ตัวชี้วัด 

กลาวโดยสรุป จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพบวา จากจํานวนตัวชี้วัดท้ังสิ้น 
๓๑ ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปาหมายจํานวน ๓ ตัวชี้วัด ไดแก  

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงรอย
ละ 7 - 20 ภายในป พ.ศ. 256๓ (เทียบเคียงกับ กรณี พ้ืนฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนป
ฐาน) พบขอมูลวา กระทรวงพลังงาน (พน.) และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ไดนําสงการประเมินกาซเรือน
กระจกท่ีลดลงจากมาตรการในภาคพลังงานป พ.ศ. 2558 (ขอมูลการรายงานผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
เปนขอมูลยอนหลัง 2 ป) ตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประเทศไทยสามารถลดกาซเรือนกระจก
ไดท้ังสิ้น 40.14 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2eq) คิดเปนรอยละ ๑๑ ของเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๒๐) จาก ๙ มาตรการหลัก ไดแก 
  ๑) มาตรการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ  
  ๒) มาตรการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ  
  ๓) มาตรการผลิตพลังงานความรอนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานธรรมชาติ  
  ๔) มาตรการผลิตพลังงานความรอนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานชีวภาพ  
  ๕) มาตรการผลิตไบโอดีเซลสําหรับใชในภาคขนสง  
  ๖) มาตรการผลิตเอทานอลสําหรับใชในภาคขนสง  
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  ๗) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟา  
  ๘) มาตรการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาเทคโนโลยีสะอาด และ  
  ๙) มาตรการเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณเบอร ๕ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 32 แหง มีการบูรณาการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ภายใตโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Support to the 
Development and Implementation of the Thai Climate Change Policy) ของสผ. รวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอม 
คุมครองธรรมชาติ การกอสราง และความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ผานองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยฝกอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีนํารอง จํานวน 17 จังหวัด และ 32 เทศบาล  

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรม

ดําเนินงานในแตละป โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) เปนหนวยงานกลางประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสิ่งแวดลอม โดย
สนับสนุนการดําเนินการภายใตประชาคมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ดานสิ่งแวดลอมระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559 - 2568) ในป 2560 ทส. ไดดําเนินการจัดทําความรวมมือกับตางประเทศ 
โดยจัดทําบันทึกความเขาใจ  (MOU) รวมท้ังสิ้น ๔ ฉบับ ดังนี้ 
  1. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงสหพันธรัฐ
รัสเซีย วาดวยความรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก สหพันธรัฐ
รัสเซีย 
  2. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐเกาหลี เก่ียวกับความรวมมือ
ดานสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหล ี
  ๓. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
  ๔. บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 ท่ีไมมีการรายงานขอมูล ไดแก ยุทธศาสตร
ท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให เสื่อม
โทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด และยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา และยั่งยืน ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และการ
บริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรตอคน  

ในสวนของแนวทางปฏิบัติ เริ่มมีการดําเนินงานแลว ๑๘๔ แนวทาง จากแนวทางการปฏิบัติท้ังสิ้น ๒๒๑ 
แนวทาง หรือรอยละ ๘๓.๓ ซ่ึงเปนนิมิตรหมายท่ีดีของการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ท้ังนี้ จากการรายงานของภาคี
เครือขายมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ความพรอมของบุคลากร และมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหชุมชนมีสวนรวมในเรื่องภัยพิบัติ และเพ่ิม
ความรูเรื่องการบริหารจัดการเครือขาย การสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ในการจัดทําโครงการดาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประจําและตอเนื่อง การสรางความตระหนักรูดานการอนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการประชุมชี้แจงผูเขารวมโครงการจากทุกภาคสวน ใหเกิดความเขาใจในแนวทางเดียวกัน   

2. ความพรอมของงบประมาณ 
    กรณีมีงบประมาณจํากัด ตองจัดลําดับความเรงดวน โดย อปท. ควรจัดทําแผนงานและงบประมาณ 

สําหรับใชในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีทุกป และควรบูรณาการระหวางแผนงาน/โครงการ และแผนงบประมาณ 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การสนับสนุนจากผูบริหาร และการมอบหมายงาน 
    ผูบริหารควรมีสวนชวยในการผลักดันให อปท. จัดทําแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรางเครือขายชุมชน ท้ังนี้ ให อปท. จัดหาอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนใหมีตลาดรานคาตนแบบ ปลอดโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุท่ียอยสลายไดยากในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง กําหนดจุด
ท้ิงขยะเศษอาหาร ใหแกประชาชนและสถานประกอบการ รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนท่ีอยูชานเมืองหรือเขตชนบท 
เกษตรกร และฟารมเลี้ยงสัตวมารับขยะอาหารจากเมืองไปใชประโยชน 

4. ระเบียบกฎหมาย 
    ควรมีความเขมงวดในการใชมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจน ในการเอาผิดกับผูท่ีทําลาย

สิ่งแวดลอม และสรางบุคคลท่ีจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทองถ่ิน ใหสามารถทํางานรวมกับประชาชนและชุมชนอยาง
ใกลชิด ควรปรับปรุงมาตรการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐใหทันสมัย มีความคลองตัวตอการปฏิบัติและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติ และทันทวงทีกับสถานการณ พรอมท้ังปรับปรุงบทลงโทษใหมีความเหมาะสม ควรบูรณา
การบังคับใชกฎหมายกับการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาวิกฤตโดยเฉพาะ 

5. เทคโนโลยี 
    ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขายขอมูล พรอมท้ังมีการจัดเก็บขอมูลท่ีดี และควรจัดทํา

ขอมูลเทคโนโลยีท่ีพรอมถายทอดและสาธิต และควรนํานวัตกรรมมาตอยอดพัฒนาสินคาใหตรงกับกระแสความนิยมของ
ตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออก  

๖. ความรวมมือระหวางประเทศ 
    ควรสรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะกรอบความรวมมือของกลุม

ประเทศอาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ โดยสรางความรู ความเขาใจ และมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังชุมชนชายฝงทะเล ในการปองกัน รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สรุปภาพรวมของการติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ 
1. หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ มีการขับเคลื่อนในการแปลง

แผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยในระยะปแรกของแผน สามารถบรรลุตัวชี้วัดได ๓ ตัวชี้วัด ซ่ึงในสวนท่ีเหลืออยูระหวาง
ดําเนินการ และยังไมมีการรายงาน ๒ ตัวชี้วัด 

2. เนื่องจากเปนระยะปแรกของแผน การดําเนินการตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ สวนใหญอยูระหวาง
การดําเนินงาน และมีทิศทางสอดคลองกับเปาหมายของแผนจัดการฯ 

๓. ขอมูลท่ีไดรับจากแบบรายงาน จะนํามาวิเคราะห และประมวลผลเพ่ือขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ในระยะ
ตอไป 
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การดําเนินงานในระยะตอไป 
๑. ดําเนินการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมการประสานงานและลงพ้ืนท่ี 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจกับหนวยงานภาคีเครือขาย ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และปรับให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนอ่ืนๆ ดวย 

๒. สผ. จะนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการติดตามประเมินผล ตัวอยางเชน การติดตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ท่ี กําลังเริ่มทดลองลงขอมูลในระบบ ซ่ึงจะมีแผนอ่ืนๆ  
ของ สผ. ท่ีจะใชระบบสารสนเทศในการติดตาม รวมท้ังการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใน
ระยะครึ่งแผน ดวย ซ่ึง สผ.จะประสานงานในเรื่องการกรอกขอมูลเขาระบบในลําดับตอไป 

ประเด็นคําถามจากผูเขารวมสัมมนา ชวงการบรรยาย เรื่อง “การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
จัดการฯ (ระยะปแรกของแผน)” 
     ๑. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ กลาววาตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของไดแก 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง คทช. เรื่อง one map สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด (ทสจ.) ไมมีอํานาจในการสั่งการทองถ่ิน แตทําไดเพียงขอความรวมมือ ควรแยกตัวชี้วัดออกมาวา กรมปาไมทํา
อะไร ทสจ.ทําอะไร ใหชัดเจน เนื่องจากไมทราบวา หนวยงานของตนเองเก่ียวของกับตัวชี้วัดใดบาง 
     ๒. ชองทางในการติดตามประเมินผล ในแบบสอบถาม ทําในภาพรวม พอไปถึงหนวยงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงมี
ความแตกตางกัน ทําใหยากท่ีจะตอบแบบสอบถามให  
     ๓. ควรแยกคําถามวา ตัวชี้วัดลักษณะใด เปนตัวชี้วัดในระดับกรม หรือเปนตัวชี้วัดในระดับพ้ืนท่ี  
     ๔. การประเมินผลจากจํานวนแบบสอบถามท่ีสงกลับมายัง สผ. พบวา มีผูสงแบบสอบถามกลับมาเพียง
รอยละ ๔๕ อาจยังไมเพียงพอท่ีจะสรุปผลวา การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ ไมบรรลุตามเปาหมาย  
สผ.ควรประสานงานกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค พรอมจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุน และเพ่ิมการเชื่อม
ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน ทส. เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูตอบแบบสอบถามใหมากข้ึน 
     ๕. เห็นดวยกับการเพ่ิมชองทางในการติดตาม เนื่องจากควรใชเทคโนโลยีมารวมดวย และเพ่ิมรอบในการ
ประเมิน อาจจะประเมินในรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน โดยไมตองรอใหถึงรอบการประเมินในระยะครึ่งแผน ๒ ป หรือ
ระยะสิ้นสุดแผน 
     ๖. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบท่ีหนวยงานจะตองกรอกเขาระบบของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ตามแผนทุกโครงการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการทองถ่ิน หาก สผ.ตองการขอมูล เสนอแนะให
ประสานงานขอขอมูลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยตรง 
 
      ชวงท่ี ๓ การเสวนากลุม ภายใตหัวขอ “รายงานอยางไร ใหตอบตัวช้ีวัด ภายใตแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม” ประกอบดวยวิทยากร 5 ทาน ดังนี้ 
 ๑. นางสาวจันทิรา  ดวงใส นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

กรมควบคุมมลพิษ  
๒. นางสาวดุษฎี  คชสิงห นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว 
๓. นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง 

๔. คุณณรงคฤทธิ์  ภิญโญตระกูล ผูจัดการสิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาอยางยั่งยืน SCG 
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
 ดําเนินการเสวนา โดย นายเอกชัย  ภาระนันท 
 ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน  
 กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ประเด็นการเสวนา 
 ๑. หนวยงานของทานทราบและนําแผนการจัดการไปใชในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรตามบทบาทหนาท่ีของ
หนวยงานอยางไร 
 ๒. ในหนวยงานของทานมีฝายท่ีดําเนินการติดตามประเมินผลในเรื่องนี้หรือไม 
 ๓. ปญหาอุปสรรคจากการรายงานตามแบบรายงาน และขอเสนอแนะ 
 
วิทยากรทานท่ี ๑ นางสาวจันทิรา  ดวงใส นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ 

 ในสวนของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เก่ียวของโดยตรงกับ ๒ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๒ เรื่องอากาศ 

คุณภาพน้ํา ขยะมูลฝอย การรีไซเคิล เรื่องของเสียอันตรายชุมชน ในสวนของยุทธศาสตรท่ี ๓ เก่ียวของกับการผลิต

และการบริโภค การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตในสวนของยุทธศาสตรท่ี ๓ มีความ

เก่ียวของกับตัวชี้วัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การตอบโจทยเรื่องเมืองยั่งยืน ในสวนของการรายงาน 

มีกองท่ีรับผิดชอบหลักอยูแลว เชน กองจัดการกากของเสียอันตราย รับผิดชอบเรื่องของเสียอันตรายชุมชน กอง

จัดการคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพน้ํา มีกองยุทธศาสตรและแผนงานเปนผูรวบรวมขอมูลจากทุกสํานัก/กอง 

และเปนกลไกหลักในการรวบรวม โดยไดขอมูลมาจากหนวยงานภาคีเครือขาย ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เชน เรื่องของคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ แตใน

ขณะเดียวกัน มีปญหาอุปสรรคบางประการ รวมท้ังขอจํากัดท่ีทําใหบางตัวชี้วัดไมสามารถบรรลุผลได เชน เรื่องหมอก

ควันขามแดน เรื่องการจัดการขยะ แตบางตัวชี้วัดไมมีตัวเลขกํากับ เชน การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม มีโจทยวาตองมีหนวยงานเขารวมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึง คพ.

จะตองเชื่อมโยงกับเรื่องการลดการปลอย CO2 และตัวชี้วัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การกรอกแบบรายงาน กรอกขอมูลโดยนํางานท่ีทําอยูขององคกร ไปเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด แลวนําขอมูลใส

ลงไปมากกวาท่ีจะนําแผนมาเปนตัวกําหนด แลวดําเนินงานตามแผน ขอเสนอแนะวา ในแบบรายงาน ควรจัดทํา

คําถามท่ีแตกตางกันระหวางแบบรายงานท่ีสงใหกับสวนกลาง กับแบบรายงานท่ีสงใหกับพ้ืนท่ี ในสวนของกรมควบคุม

มลพิษ ไดจัดหากลไกเพ่ือใหไดขอมูลมาตอบในแบบรายงาน และบูรณาการรวมกันกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เรียบรอยแลว 

 ในสวนของการจัดทําระบบออนไลน มีขอคิดเห็นวา ทุกหนวยงานตองตอบคําถามได ดวยความเขาใจเดียวกัน

ท้ังหมด และคําถามตองชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีผานมา ทางกรมควบคุมมลพิษ ตอบขอมูลตัวเลขผาน

ระบบออนไลน ซ่ึงสามารถประมวลผลขอมูลออกมาไดทันที แตหากเปนเรื่องแผน จะตองตรวจสอบขอมูลยอนกลับใน

แตละคําถามดวย เชน หากตอบคําถามท่ี ๑ ไปแลว ตอบคําถามท่ี ๒ ตองไมขัดแยงกันเอง ในแบบรายงาน หรือควร

จัดทําคําถามใหเชื่อมโยงกัน เปนตน  

 



  
 

ฉ-๑๐ 
 

วิทยากรทานท่ี ๒ คุณณรงคฤทธิ์  ภิญโญตระกูล ผูจัดการส่ิงแวดลอม สํานักงานพัฒนาอยางย่ังยืน SCG บริษัท 

ปูนซีเมนตไทย จํากัด มหาชน 

 ทราบวาจะตองรวบรวมขอมูลและตอบแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ 

ซ่ึ ง SCG ใหความสํ าคัญ กับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนของหน วยงานราชการดวยดี เสมอมา  

ท้ังนี้ หนวยงานราชการยังขาดการสื่อสารขอมูลกับองคกรภาคเอกชนท่ีเพียงพอ โดยปจจุบัน SCG มี ๓ ธุรกิจหลัก 

และมีบริษัทลูกกวา ๑๐๐ หนวยงาน จากการสอบถามภายในหนวยงาน สวนใหญยังไมทราบวา แผนนี้ทําอะไร  

ในชวงกอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึง SCG ตองทําความเขาใจแผนจัดการฯ และนําไปจัดทําแผนขององคกร

กอน จึงเกิดการปฏิบัติ และรายงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติตอไป 

 การทํางานควรทําเปนทีม มีการประสานงานกับเครือขาย และลูกคา ขอเปนตัวแทนภาคเอกชนท่ีใหความ

สนใจในการขยายผลในเรื่องนี้ แตในการขับเคลื่อนแผนตางๆ ลงในบริษัทลูกแตละบริษัท  เปนเรื่องท่ีทําไดยากเชนกัน 

ทําใหตองติดตามกฎหมาย หรือเกณฑตางๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงแผนจัดการฯ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากไมมี

การทําตามแผนจัดการฯ เทากับวาไมทําตามกฎหมาย การทําตามกฎหมายควรพิจารณาวา ใครเปนผูท่ีตองทํา  

ในสวนของปญหา อุปสรรค มีขอเสนอแนะคือแผนจัดการฯ มีเนื้อหาคอนขางมาก ไมมุงกลุมเปาหมาย ไมกําหนด

หนวยงานผูรับผิดชอบ (Accountability) ใหชัดเจน ควรสรางการมีสวนรวมในการทําแผน ตั้งเปาหมาย และการ

กระจายเปาหมาย ไปยังหนวยงานผูรับผิดชอบ การสื่อสารแผนไปยังหนวยงานผูรับผิดชอบท้ังหมด จะทําไดอยางไร 

มีความสอดคลอง (Alignment) กับแผนงานของหนวยงานหรือไม ซ่ึงการดําเนินการ (บังคับใช หรือสงเสริม)  

มีการดําเนินการท่ีแตกตางกัน อีกท้ังเม่ือตอบแบบรายงานแลว ขอมูลจะนําไปทําอะไร (No Feedback) ควรนําเสนอ

ผลสําเร็จของการติดตามประเมินผลใหเกิดความชัดเจน 

วิทยากรทานท่ี ๓ นางสาวดุษฎี  คชสิงห นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ ทสจ.สระแกว 

 บทบาทภารกิจของหนวยงานจะมีหนาท่ีประสานงาน สงเสริมความรู ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัด

และภาคประชาชน ทสจ. มีเงินงบประมาณท่ีไดรับพรอมกับการถายโอนภารกิจเพ่ือปฏิบัติงานในดานตางๆ ภายใน

หนวยงานมีฝายทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะดูแลภารกิจท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรท่ี ๑ เชน สวนทรัพยากรน้ํา ดูแลการ

อนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล สวนสิ่งแวดลอมมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนประชาชนใหมีความรูความตระหนักใน

เรื่องสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ  

 มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบั ติงานประจําป  ในชวงปลายปงบประมาณ เม่ือไดรับแบบรายงาน  

ไดนําขอมูลจากรายงานประจําปฯ มาใสใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตรของแบบรายงาน โดยบาง

กิจกรรม มีความสอดคลองกับหลายแนวทางปฏิบัติ แตอาจขาดเพียงบางประเด็น คือ การจัดการคุณภาพอากาศและ

เสียง เนื่องจากไมมีปญหาในดานนี้ ปญหาอุปสรรคท่ีพบของการดําเนินงานและการรายงานภายใตแผนจัดการฯ  

ไดแก ปญหาเรื่องบุคลากรไมเพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในบางสาขา เชน ผูเชี่ยวชาญ

ดานแผนท่ี GIS การจัดการปาไม การจัดการน้ําบาดาล และประเด็นเรื่องขาดงบประมาณ ท้ังนี้ การดําเนินกิจกรรม

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนไปตามแผนงาน และแนวทางท่ีแตละหนวยงานใหมา 

โดยไมทราบความสอดคลองของกิจกรรมโครงการนั้นๆ กับตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ ตองการใหฝายเลขานุการฯ  

ของคณะกรรมการจัดทําแผนจัดการฯ ถายทอดตัวชี้วัดใหหนวยงานผูปฏิบัติทราบพรอมกัน โดยระบุรายละเอียดของ

ตัวชี้วัดมาพรอมกับกิจกรรมโครงการดวย 



  
 

ฉ-๑๑ 
 

 ในสวนของแบบสอบถามออนไลน หากเปนขอมูลตัวเลข เห็นควรใหหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดหลักเปน

ผูรายงาน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี และหนวยงานสนับสนุนรายงานในสวนของแนว

ทางการปฏิบัติ 

วิทยากรทานท่ี ๔ นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลนครระยอง 

 ทราบวามีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม แตไมทราบวาตองรายงานผล ในสวนของหนวยงานจะตองปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป โดยการปฏิบัติงานตองพิจารณาวา อยูในแผนพัฒนาทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ี

หรือไม สวนใหญแผนหลักของแตละกระทรวงถูกยอใหมาบรรจุลงในแผนนี้ แตจะปฏิบัติไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ

งบประมาณของแตละ อปท. หากตองการใหมีการรายงาน ควรบรรจุแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมลงในแผนนี้ดวย 

สําหรับการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีเรื่องการเก็บขอมูลสิ่งแวดลอม เชน เรื่องขยะ คุณภาพน้ํา ปาชายเลน 

เปนตนดวย 

 เห็นควรใหบรรจุแผนจัดการฯ ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงแผนกันได 

เชน งานของกรมปศุสัตว ทํา MOU รวมกับอปท. โดยโอนงบประมาณมาให อปท. เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะเกิดการบูร

ณาการรวมกัน ในสวนของ อปท. เม่ือไดรับแบบรายงานของ สผ.แลว ยากตอการทําความเขาใจ เห็นควรปรับแบบ

รายงานใหงายข้ึน โดยปกติแลว อปท. จะรายงานผลการดําเนินงานมายังทองถ่ินจังหวัดเปนประจําอยูแลว ดังนั้น ควร

หาแนวทางดึงขอมูลจากหนวยงานทองถ่ินแตละระดับออกมา จะทําใหงายตอการรายงานขอมูลมากข้ึน 

ขอเสนอแนะดานการขับเคล่ือนแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๑. เพ่ิมการสรางความรับรู ความเขาใจ เพ่ิมการสื่อสารกับทุกภาคสวน ตลอดจนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
เพ่ือใหไดขอมูล  ท่ีสอดคลองกับการจัดทําแผนในระยะตอไป 
 ๒. ควรแยกตัวชี้วัดของแตละหนวยงานออกมาใหชัดเจน พรอมท้ังระบุหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในระดับ
สวนกลาง และระดับพ้ืนท่ี 
 ๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ควรเพ่ิมชองทางในการประสานงานระหวาง
หนวยงานภายใน ทส. หรือประสานงานผานสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค พรอมสนับสนุนงบประมาณ 
 ๔. ควรบรรจุแผนจัดการฯ ลงในแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป เพ่ือใหอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. ท่ีตองรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดของแผน พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณรวมดวย 
 ๕. ควรสรางการมีสวนรวมในการทําแผน ตั้งเปาหมาย และการกระจายเปาหมาย ไปยังหนวยงาน
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน ตลอดจนสื่อสารแผนไปยังหนวยงานผูรับผิดชอบท้ังหมด กําหนดเนื้อหาใหมีความสอดคลอง 
(Alignment) กับแผนงานของหนวยงานตางๆ ซ่ึงการดําเนินการ (บังคับใช หรือสงเสริม) มีการดําเนินการท่ีแตกตาง
กัน  
 
ขอเสนอแนะดานการติดตามผลการดําเนินงาน ภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๑. เพ่ิมชองทางในการติดตามผลการดําเนินงาน ภายใตแผนจัดการฯ โดยใชเทคโนโลยีในการดําเนินการ เชน  
การจัดทําระบบฐานขอมูลติดตามผลการดําเนินงานออนไลน โดยกําหนดคําถามท่ีชัดเจน ใหทุกหนวยงานสามารถ
ตอบคําถามได ดวยความรูความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน หากเปนขอมูลตัวเลข อาจกําหนดใหหนวยงานผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก เปนผูตอบ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี และหนวยงานสนับสนุนรายงานในสวน
ของแนวทางการปฏิบัติ 



  
 

ฉ-๑๒ 
 

 ๒. เพ่ิมรอบในการติดตามผลการดําเนินงานฯ เชน ติดตามทุก ๓ เดือน  ๖ เดือน หรือทุก ๑๒ เดือน โดยไม
รอใหถึงรอบการประเมินในระยะครึ่งแผนฯ 
 ๓. จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) และประสานงานขอขอมูลจากหนวยงานอ่ืน ท่ีตองกรอกขอมูลแผนงาน/
โครงการของตนเองลงในระบบ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีแผนปฏิบัติราชการของ อปท. ๔ ป ท่ี อปท. 
ท่ัวประเทศตองกรอกขอมูล เปนตน 
 ๔. ปรับแบบรายงานใหมีคําถามท่ีแตกตางกันระหวางแบบรายงานท่ีสงใหกับสวนกลาง กับแบบรายงานท่ีสง
ใหกับพ้ืนท่ี และออกแบบใหงายตอการตอบคําถาม 
 ๕. ควรจัดหากลไก เชน แตงตั้งคณะทํางานรายยุทธศาสตร เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนตามแบบรายงาน และบูรณา
การขอมูลรวมกันกับหนวยงานหลัก ท้ังในสวนกลางและหนวยงานในพ้ืนท่ี 
 ๖. ปรับปรุงข้ันตอนการติดตาม โดยจัดประชุมชี้แจงภาคีเครือขาย เพ่ือทําความเขาใจในแบบฟอรม และ
วิธีการรายงานในรูปแบบ workshop เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันมากข้ึน  
 ๗. เพ่ิมกระบวนการติดตามหนวยงานท่ีไมไดรายงานขอมูลเขามายัง สผ. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณ 
ถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 ๘. ควรสังเคราะหขอมูลจากแบบรายงานท่ีไดรับจากหนวยงานตางๆ และนําเสนอผลการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหหนวยงานภาคีเครือขาย รับรู รับทราบ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน พรอมกําหนดเปาประสงครวมกันตอไป 
 
ปดการสัมมนาเวลา 14.00 น. 

 
............................................... 

 
(นางสาวชริษา  เนื่องชมภ)ู 
ผูจดรายงานการประชุม 

  
................................................ 

 
(นายเอกชัย ภาระนันท) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพบรรยากาศการสัมมนา 
เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 25๖๐-25๖๔ (ระยะปแรกของแผน)” 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน 1 โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร 

 

   
 

    
 

    
 



 

ภาคผนวก ช 
สรุปความคิดเห็นตอการจัดสัมมนา

เรื่อง การติดตามประเมินผลแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

(ระยะปแรกของแผน) 

ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็น

และรายชื่อผูเขารวมสัมมนาฯ 
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สรุปความคิดเห็นตอการจัดสัมมนา 
เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64  (ระยะปแรกของแผน)”  

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 

 

 การสัมมนาในครั้งนี้ เปนการเสริมสรางภาคีเครือขาย เพ่ือติดตามประเมินผลของแผนจัดการคุณภาพ
สิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ซ่ึงประกอบดวย หนวยงานราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม และภาคเอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและ
ประชาชน มีผูเขารวมการสัมมนาท้ังสิ้น 201 คน และมีผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดสัมมนาจํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 52.2 ท่ีตอบแบบสอบถาม โดยสรุป ไดดังนี้ 

 1. ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม (ภาพท่ี 1) 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.8 และเพศชายรอยละ 35.2 อายุสวนใหญ
อยูในชวง 31 – 40 ป รอยละ  41.9 รองลงมาอายุ 51 ปข้ึนไป รอยละ 23.8 ชวงอายุ 20-30 ป และ 41-50 ป 
มีสัดสวนผูตอบแบบสอบถามใกลเคียงกัน คือ รอยละ 19 และ 15.2 ตามลําดับ และมีการศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาโท รอยละ 63.8 รองลงมาปริญญาตรี รอยละ 34.3 และปริญญาเอก รอยละ 1.9 หนวยงานราชการตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดถึงรอยละ 80 ท่ีเหลือ รอยละ 20 เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.6 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รอยละ 5.7 องคการมหาชน รอยละ 3.8 เอกชน รอยละ 1.9 และสถาบนัการศึกษา รอยละ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 สรุปขอมูลผูตอบแบบสอบถาม (หนวยรอยละ) 
 
 
 

   ภาพท่ี 1 สรุปขอมูลผูตอบแบบสอบถาม (หนวยรอยละ) 
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 2. ความคิดเห็นตอการจัดสัมมนา (ภาพท่ี 2) 
  ขอมูลจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจการจัดสัมมนาในครั้งนี้ รวม 10 ประเด็น สรุปไดดังนี้ 

๑) ระยะเวลาในการจัดสัมมนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความ
เหมาะสม รอยละ 67.6 รองลงมา มีความพึงพอใจระดับพอใช รอยละ 16.2 สวนท่ีเหลือเห็นวา เหมาะสมมาก 
รอยละ 14.3 ตองปรับปรุง รอยละ 1.9 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ มีระยะเวลาท่ีนอยเกินไป ไมเพียงพอสําหรับแสดง
ความคิดเห็น และกําหนดการมีความลาชา 

๒) สาระของการบรรยายแผนจัดการฯ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความ
เหมาะสม รอยละ 65.7 รองลงมามีความพึงพอใจระดับพอใช รอยละ 21.9 สวนท่ีเหลือเห็นวา เหมาะสมมาก รอยละ 
11.4 ตองปรับปรุง รอยละ 1 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ ควรเพ่ิมเนื้อหาเชิงปฏิบัติโดยระบุวา หนวยงานใดตองดําเนินการ
อะไรและอยางไรภายใตแผนจัดการฯ 

๓) สาระของการเสวนากลุมการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
แสดงความคิดเห็นวา มีความเหมาะสม รอยละ 64.8 รองลงมามีความพึงพอใจระดับพอใช รอยละ 21.9 สวนท่ี
เหลือเห็นวา เหมาะสมมาก รอยละ 11.4 ตองปรับปรุงรอยละ 1.9 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ ปรับปรุงเนื้อหาขอมูลใหมี
ความสอดคลองกัน 

๔) วิทยากรของการเสวนากลุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความเหมาะสม 
รอยละ 67.6 รองลงมามีความพึงพอใจระดับพอใช รอยละ 17.1 สวนท่ีเหลือเห็นวา เหมาะสมมาก รอยละ 13.3 
ตองปรับปรุง รอยละ 1.9 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ ปรับปรุงเนื้อหาขอมูลใหมีความสอดคลองกัน ความราบรื่นในการ
เสวนา พรอมท้ังเพ่ิมความนาสนใจของการนําเสนอ 

5) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความ
คิดเห็นวา มีความเหมาะสม รอยละ 72.4 รองลงมามีความพึงพอใจระดับพอใช และเหมาะสมมาก เทากัน ท่ีรอยละ 
13.3 สวนท่ีเหลือเห็นวา ตองปรับปรุง รอยละ 1 (ผูตอบแบบสอบถามไมระบุสิ่งท่ีตองปรับปรุง) 

6) เอกสารประกอบการสัมมนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความ
เหมาะสมรอยละ 51.4 รองลงมามีความพึงพอใจระดับพอใช รอยละ 27.6 สวนท่ีเหลือเห็นวา เหมาะสมมาก รอยละ 
14.3 ตองปรับปรุง รอยละ 6.7 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ ควรมีเนื้อหาสาระใหชัดเจนมากกวานี้ ลดปริมาณกระดาษ 
อาจใชการสแกน QR และโหลดหรือแจกเอกสารท่ีจําเปน เชน powerpoint 

7) การอํานวยการของเจาหนาท่ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความ
เหมาะสม รอยละ 69.5 รองลงมามีความพึงพอใจระดับเหมาะสมมาก รอยละ 21.9 สวนท่ีเหลือเห็นวา พอใช รอย
ละ 8.6 และไมมีผูระบุวาตองปรับปรุง 

8) สถานท่ีจัดสัมมนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความเหมาะสม รอยละ 
57.1 รองลงมามีความพึงพอใจระดับเหมาะสมมาก รอยละ 36.2 สวนท่ีเหลือเห็นวาพอใช รอยละ 6.7 และไมมีผู
ระบุวาตองปรับปรุง  
  9) อาหาร/เครื่องดื่ม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มีความเหมาะสม รอยละ 
71.4 รองลงมามีความพึงพอใจระดับเหมาะสมมาก รอยละ 21.9 สวนท่ีเหลือเห็นวาพอใช รอยละ 5.7 ตอง
ปรับปรุง รอยละ 1 สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ ปรับปรุงเวลาอาหารวางและอาหารเท่ียงใหมีความเหมาะสม 

10) การนําความรูกลับไปใชในการปฏิบัติงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา 
มีความเหมาะสม รอยละ 57.1 รองลงมามีความพึงพอใจระดับพอใช รอยละ 28.6 สวนท่ีเหลือเห็นวาเหมาะสมมาก 
รอยละ 14.3 และไมมีผูระบุวาตองปรับปรุง 
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ภาพท่ี 2 ความคิดเห็นตอการจัดสัมมนา (หนวยรอยละ) 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

รูปแบบ/วิธีการจัดสัมมนา 
 1. การประชุม/สัมมนา ควรแนะนําวิธีการรายงาน ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาใจตรงกัน เนื่องจากบางครั้ง
เปลี่ยนเจาหนาท่ีผูดูแลการตอบแบบสอบถาม 
 2. ควรสงหนังสือเชิญเขารวมประชุมใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละกรม/กระทรวงโดยตรงเพ่ือจะไดตอ
ยอดและทํางานดานยุทธศาสตรและตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคในการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในคราวตอไป 
 3. เนื่องจากหนวยงานเอกชนกับรัฐวิสาหกิจไมไดข้ึนตรงกับ สผ. ดังนั้น สผ. จึงควรกลาวถึงตัวชี้วัดท่ีจะ
กําหนดในยุทธศาสตรนั้น วาเก่ียวของกับการดําเนินการของเอกชน ในข้ันตอนใด 
 4. ควรจัดประชุมโดยบูรณาการกับการดําเนินการของ สผ. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีจัดประชุมในวันเดียวกันดวย เนื่องจากเดิน
ทางไกล ตองเสียเวลาท้ังวัน 
 5. การจัดงานลักษณะนี้ สผ. ควรเปนแบบอยางในการปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนตัวอยางให
หนวยงานระดับปฏิบัติ หนวยงานภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ นําไปปฏิบัติตาม เชน การงดใชหลอดพลาสติก การ
เปดแอรท่ีอุณหภูมิพอเหมาะเพ่ือประหยัดพลังงานของโรงแรมและของสวนรวม  
ระยะเวลาการจัดสัมมนา 
 1. ควรควบคุมกํากับเวลาแตละ section ใหตรงเวลาตามกําหนดการ เนื่องจากผูเขาประชุมอาจติดภารกิจอ่ืน 
หรือตองบริหารจัดการเวลาในการเดินทางไปรวมประชุมท่ีอ่ืน เปนตน 
เนื้อหาและการเสวนากลุม 
 1. ทานรองเลขาธิการ สผ. บรรยายไดเขาใจ เห็นภาพของแผนจัดการฯ ชัดข้ึน อยากใหมีการบรรยายใน
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติในระดับตางๆ 
 2. ขอเสนอแนะของ SCG มีประโยชนมาก ถานําไปทบทวนและปรับปรุงตามนั้นได จะทําใหแผนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. การแสดงไฟลนําเสนอบนจอไมชัด ตัวหนังสือเล็ก มองเห็นยาก ไมดึงดูดความสนใจ 
 4. ผูดําเนินรายการชวงเสวนากลุม ควรเตรียมศึกษาขอมูลของผูเขารวมเสวนามากอน เพ่ือใหการแนะนําผู
เสวนากระชับลื่นไหล แตการดําเนินรายการหลังจากแนะนําผูเสวนาก็ลื่นไหลดี 
เอกสารประกอบการประชุม 
 1. ขอมูลในการนําไปใชในเอกสารครบถวน แตการนําเสนอไมคอยนาสนใจ 
 2. ควรมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 
 3. เอกสารประกอบการประชุม ควรใหมีการเขาเลม/ใสแฟม ใหอยูรวมกัน จะไดงายตอการนําไปใช 
 4. ควรมีการแจกเอกสารการนําเสนอ หรือใช QR Code เพ่ือ download ได 
สถานท่ีประชุม 
 1. การเดินทางมาโรงแรมไมสะดวก สําหรับคนไมมีรถสวนตัว ควรเลือกสถานท่ีจัดประชุมท่ีสนับสนุนการขนสงมวลชน 
 2. อุณหภูมิของหองจัดประชุมต่ําเกินไป หากปรับอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจะชวยเรื่องโลกรอนได 
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การตอบแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒560–๒๕64 (ปแรกของแผน) 
 1. การทําแบบรายงาน ขอใหสอบถามหนวยงานระดับปฏิบัติ ในรูปแบบของงานปฏิบัติ เพ่ือนําไปสรุปใน
ภาพรวมของกรม หรือกระทรวงตางๆ เพ่ือตอบตัวชี้วัดหลักตอไป หรืออาจสอบถามไปท่ีหนวยงาน สวนกลางท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานในพ้ืนท่ีของแตละกระทรวงโดยตรง 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรแผนจัดการฯ ฉบับนี้ ใหเขาถึงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และควรชี้แจง
ใหหนวยงานตางๆ ทราบถึงแนวทางในการนําแผนฯไปสูการปฏิบัติใหมากข้ึน 
 3. การติดตามผล ควรมีการแยกบทบาทแตละหนวยงานใหชัดเจน และควรเพ่ิมชองทางในการติดตามผล
แผนการจัดการฯ ผาน online monitoring หรอื ระบบสารสนเทศ 
 4. จากการศึกษาขอมูลรายงานและตัวชี้วัดปรากฏวา เกือบเกินครึ่งท่ีไมสงรายงานขอมูล แสดงใหเห็นวา 
หลายภาคสวน ท้ังรัฐและเอกชน ยังมีความเขาใจและมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมนอย ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนากังวล
สําหรับประเทศไทย หากหลายฝายไมเขาใจตอผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง ดังนั้น 
ทาง ทส. โดยเฉพาะ สผ. จึงควรตองมีการประชาสัมพันธถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
และโลก ท้ังในปจจุบันและในอนาคต อยางรีบดวน 
 5. เห็นควรเสนอ สผ. ประสานหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร และวางแนวทางการ
ติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงไปในระดับภูมิภาค 
และระดับทองถ่ิน 
 6. ควรปรับแบบรายงานติดตามแผนฯ ใหทุกหนวยงานและผูเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจน และสามารถ
นําไปใชประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการติดตามผลตามตัวชี้วัด 
 7. ควรสรางเครือขายผูประสานงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯกับหนวยงานหลัก และหนวยงาน
สนับสนนุท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหครบจํานวนผูรับผิดชอบ 
 8. สผ. ควรมีแผนงาน/โครงการของหนวยงานสวนกลาง ท่ีถายทอดลงไปสูระดับภูมิภาค เพ่ือใหหนวยงาน
สวนกลางมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ 
 9. ในระยะตอไป ควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดใหชัดเจน ตัวอยางเชน ในยุทธศาสตรท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ปะการัง 
ท่ีมีชีวิต มีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 3-9 ตัวชี้วัดไมชัดเจน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขอแกไขเปน มีพ้ืนท่ีปะการัง
สมบูรณมากกวารอยละ 9 ใน 5 ป และรอยละ 20 ใน 20 ป ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 10. ตัวชี้วัดบางตัวจะตองระบุใหมีความชัดเจนวา หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
 11. ควรมีการทบทวนโครงสราง flag – ship ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ซ่ึงจะไดใชเปนแนวทางเดียวกัน ท้ังจะเปนการงายในการดําเนินการ หรือลดงบประมาณ 
 12. หนวยงานเครือขายจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติหรือไม เนื่องจากหนวยงาน
เคยมีการจัดทําแตในระยะหลัง ไมไดมีการดําเนินการจัดทําอยางตอเนื่อง 
 13. เห็นควรใหจัดเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณเจาหนาท่ีของ อปท.  และหนวยงานตางๆ (พรอมกรอก
ขอมูลในวันท่ีลงพ้ืนท่ีเลย) โดยตรง จะทําใหไดขอมูลครบทุกแหงและรวดเร็ว เพราะถารอใหหนวยงานแตละ
หนวยงานสงขอมูลเอง จะไดขอมูลไมครบถวนตามท่ี สผ. ตองการ และแกไขปญหาการตอบขอมูลไมครบทุกแหง
 14. ควรทํางานเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลมาใชประกอบการทําแผนจัดการฯ โดยลงพ้ืนท่ี เพ่ือใหเห็น
สภาพจริง และทําใหการจัดทําแผนจัดการฯ ใหสอดคลองกับบริบทแตละพ้ืนท่ีมากข้ึน และอาจไดขอมูลมากกวาท่ี
กรอกในแบบสอบถาม 
 15. การเขาถึงขอมูล และความเขาใจ ยังมีนอย 
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สรุปผลและวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดสัมมนา 

 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดสัมมนา 

 การสัมมนาในครั้งนี้ มีผูเขารวมการสัมมนาท้ังสิ้น 201 คน และมีผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัด
สัมมนาจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.2 ท่ีตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ 64.8 อายุสวนใหญอยูในชวง 31 – 40 ป รอยละ 41.9 การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 63.8 
หนวยงานราชการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดถึงรอยละ 80 ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจการจัดสัมมนาใน
ภาพรวมท้ัง 10 ประเด็น คือ ๑) ระยะเวลาในการจัดสัมมนา ๒) สาระของการบรรยายแผนจัดการฯ ๓) สาระของการ
เสวนากลุมการดําเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ๔) วิทยากรของการเสวนากลุม 5) การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะ 6) เอกสารประกอบการสัมมนา 7) การอํานวยการของเจาหนาท่ี 8) สถานท่ีจัดสัมมนา 9) 
อาหาร/เครื่องดื่ม และ 10) การนําความรูกลับไปใชในการปฏิบัติงาน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีความ
เหมาะสมอยูในชวง 51.4 – 72.4 และมีประเด็นสถานท่ีจัดสัมมนาเหมาะสมมากท่ีสุดในทุกประเด็น ประเด็นเอกสาร
ประกอบการประชุมตองปรับปรุงมากท่ีสุดรอยละ 6.7 ตองปรับปรุงเรื่อง การจัดทําเอกสารเผยแพรรูปแบบ QR 
code สวนประเด็นท่ีไมตองปรับปรุงเลย คือ การอํานวยการของเจาหนาท่ี สถานท่ีจัดสัมมนา และการนําความรู
กลับไปใชในการ 
 ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 
 1. เนื่องจากผูเขารวมสัมมนาเปนภาคีเครือขายในการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ บางทานอาจไมได
เปนผูรายงานโดยตรง หรือเพิ่งไดรับมอบหมายเปนคร้ังแรก รูปแบบวิธีการจัดสัมมนาควรปรับพื้นฐานผูเขารวมสัมมนาให
เขาใจตรงกัน กอนลงเนื้อหารายละเอียดในเชิงลึก เชน สรุปที่มาความสําคัญสั้นๆ แตละภาคีเครือขายมีหนวยงานใดบาง
เก่ียวของตรงไหน และตองเพิ่มวิธีการใหหนวยงานที่เก่ียวของเขาถึงขอมูลที่ตนเองเคยรายงานไดโดยงาย โดยอาจใชวิธีการ
สราง QR code หรือสงแบบตอบรับเขารวมสัมมนาที่สอบถามปญหาอุปสรรคขอจํากัดในการรายงานผล หรือใช 
infographic multimedia ที่สรุปสั้นๆ เพื่อปรับพื้นฐานผูเขารวมประชุม พรอมทั้งเปนการประชาสัมพันธไปในตัว กอนมา
สัมมนา (ปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธใหม) สงใหภาคีเครือขายกอนสัมมนา 1 สัปดาห 
 2. เอกสารประกอบการสัมมนาตองปรับปรุงมากที่สุด โดยใหผูรวมสัมมนาสามารถมีเอกสารประกอบการสัมมนา
ทุกคน สามารถทราบขอมูลไดครบถวนชัดเจน ทั้งนี้ มีผูตองการเอกสารในรูปแบบประหยัดกระดาษ เชน QR code และ
รูปแบบกระดาษแจกในวันสัมมนา ในคร้ังตอไป ผูจัดสัมมนาอาจเพิ่มชองที่ระบุวา รับเอกสารประกอบการสัมมนาหรือไม 
ในแบบตอบรับเขารวมประชุม  
 3. ระยะเวลาเปนประเด็นที่ตองปรับปรุงรองลงมาจากเอกสารประกอบการสัมมนา การจัดสัมมนามีจุดประสงค
เพื่อเสริมสรางภาคีเครือขายที่ดีในการติดตามแผนจัดการฯ ในระยะตอไป และเพื่อใหการติดตามแผนจัดการฯ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สผ. ควรตองเพิ่มระยะเวลา หรือเวทีรับฟงความคิดเห็นในภาคบาย เพิ่มชองทางรับฟงความคิดเห็น
ระหวางการประชุม เชน จดใสกระดาษ สงไปรษณียอิเลคทรอนิกส ใชกระดานสนทนา ใช blog ในเว็บไซต และในการ
เสวนาเพื่อเพิ่มความนาสนใจ สามารถหยิบยกประเด็นที่ไดจากกระดานสนทนา ใหวิทยากรนําไปเสวนา หรือซักถาม จะชวย
เพิ่มความนาสนใจมากข้ึน 
 4. ควรเตรียมคอมพิวเตอรประมาณ 3 เคร่ืองที่บรรจุขอมูลทั้งหมดอยูในรูปแบบดิจิตอลไฟล เพื่อผูเขารวมฯ 
สามารถใชคอมพิวเตอรที่ผูจัดเตรียมไวใหสําหรับดาวนโหลดขอมูล และรับประเด็นที่ผูเขารวมสัมมนาฝากไว หรือให
ผูเขารวมฯ มีสวนรวมในการเสวนา เขาใชกระดานสนทนากับผูจดัสัมมนาทางอินเตอรเนต็ หรือแบงปนขอมูลที่จําเปนกับการ
สัมมนาและการรายงานผลการติดตามแผนจัดการฯ แก สผ. และผูเขารวมสัมมนา (หนาบานเปนการดําเนินการบนเวที หลัง
บานเปนกระดานสนทนา ผูจัดเลือกประเด็นที่นาสนใจสงตอใหวิทยากร) ซึ่งการสนทนาทั้งหมดนี้สามารถสนทนาไดผานทาง
มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอรที่เตรียมไวให 
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 5. การสัมมนาในคร้ังนี้ทราบมาวา บางหนวยงานมีขอมูลอยูแลว สผ. ตองเปนผูพิจารณาความเก่ียวของของขอมูล
ที่แตละหนวยงานมี และตองระบุใหชัดเจนวา ตองการขอมูลอะไรจากแตละหนวยงาน และตองทํางานเชิงรุกมากข้ึน พบปะ
หนวยงานเพื่อใหไดขอมูลครบถวน  
 6. การดําเนินการข้ันตอไป แบบตอบรับการเขารวมสัมมนา และแบบสอบถามควรกําหนดใหตอบผานทาง
อินเตอรเน็ตเพื่อลดปริมาณกระดาษ และลดปริมาณการใชหมึกพิมพ 
 



๑ 
 

 

 
การสัมมนา “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน)”   

วันพฤหัสบดท่ีี 2 สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  

ณ โรงแรมรามาการเดนส วิภาวด ีกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

1. วาท่ี ร.ต.พีรพล  ม่ันจิตต ผูอํานวยการกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

2. นายไพฑูลย  จนัทรชวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

กองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

๓. นายชนมณานันท  ไตระพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการกองการบิน 

๔. นายจีรศักดิ์  นิลอุบล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

๕. นางสาวพรทิพย  บุญทวีสุข นิติกรชํานาญการกองกฎหมาย 

๖. นายธนาธิป  วิชัยวงษ นิติกรกองกฎหมาย 

๗. นางสาวพัชรี  วีระนนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

1. นางสาวพรพิมล พันธเมธาฤทธิ ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวนวพร  พรหมสกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1. นางสาวสุหทัย  ไพรสานฑกุล  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ  จันทรทิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

1. นางสาวดาริณี  วงคชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

2. นางสาวจิรภัทร  อรุณจรัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

๑. นายทรงเกียรติ  ตาตะยานนท ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน 

กรมปาไม 

๑. วาท่ี ร.ต.ประเสริฐ  มินหะรีสุไรมาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

๑. นายชยาคมน  ธรรมปรีชา  เจาหนาท่ีแผนงาน งบประมาณ ติดตามและ

ประเมินผล 

๒. นายกัมปนาจ  เพียรเลิศ พนักงานประสานงานโครงการ 

องคการสวนสัตว 

๑. นายรัฐศักดิ์ ศรีด ี หัวหนาฝายวางแผน  

๒. นางสาวปริญดา  ทองแสงเอ่ียม  เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

๑. นายธวชัชัย  แสงคําสุข ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร 

๒. นางสาวรณิดา  ปานทอง นักวิชาการ 

กรมทรัพยากรธรณ ี

๑. นายพิชัย  โอตรวรรณะ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ 

องคการจัดการน้ําเสีย 

1. นายธงชัย  มหัจฉริยวงศ พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๒. กฤตพร  ใจแนน นักศึกษาฝกงาน 

๓. สุทิศา  ลุมบุตร นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
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1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

1.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๑. นายมนัส  เทียนสวาง เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑. นางสาวเกศราภรณ  สุวรรณชนะ - 

๒. นางสาวพัชรินภรณ  โยธาภักด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

2.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑. นางพนิดา  โตพวง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

2.3 กรมพัฒนาท่ีดิน 

๑. นางสาวสุนันท  ไวยพาล ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ 

๒. นางสาวสุภาวดี  ปนทุมบีร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

2.4 กรมประมง 

๑. นางสาวทัศวรรณ  ขาวสีจาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

2.5 กรมสงเสริมสหกรณ 

๑. นางสาวปทมา  ชินประทัษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

2.6 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๑. นายสมเจตน  ประกิตเจริญสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

2.7 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑. นางสาวลลิศรา  วงศเลน เศรษฐกรปฏิบัติการ 

2.8 กรมชลประทาน 

๑. ศุภลักษณ  โนราช นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

2.9 กรมสงเสริมการเกษตร 

๑. นายประวิน  นัยเจริญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

หนวงงานสวนกลาง 
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3. กระทรวงกลาโหม 

3.1 กองทัพเรือ 

๑. ร.ท. ญานิดา  ศรีกฤษณ - 

๔. กระทรวงยุติธรรม 

๔.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๑. นายศราวุธ  คงยืน หัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5. กระทรวงพลังงาน 

๕.๑ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

๑. นางวาสนา  โตสวัสดิ ์ หัวหนาแผนก 

2. นางนพรัตน  ทองพูล วิศวกรระดับ 7 

6. กระทรวงมหาดไทย 

6.1 กรมท่ีดิน 

๑. นางสาวพรทิพย  รัตนพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

6.2 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. นางสาวลลิตา  ปนุตติกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๒. อารียรัตน  บุนนาค - 

6.3 การประปานครหลวง 

๑. นางสาวปาริฉัตร  ข้ันทอง วิศวกร ๗ 

6.4 การประปาสวนภูมิภาค 

๑. นางสาวปยภรณ  ใยขม วิศวกร ๕ 

6.5 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑. นายจิระศักดิ์  กลสกุล วิศวกรโยธาธิการพิเศษ 

๗. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

๑. นายรวิพัฒน  หาญภาคภูมิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. กระทรวงสาธารณสุข 

8.1 กรมอนามัย 

๑. นางพรสุดา  ศิร ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

9. กระทรวงอุตสาหกรรม  

9.1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  

๑. นางสาวมุทาทิพย  รอดทิม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๒. นางสาวพรรวิษา  แกสมาน นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
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9.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๑. นางสาวเปลงฉวี  ชิตวัฒน วิศวกรชํานาญการ 

9.3 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๑. นายเมตตา  เมตตาอิทธิราช นักวิทยาศาสตร 

10. กระทรวงพาณิชย 

10.1 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

๑. นายประดม  ทองแดง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

11. กระทรวงการคลัง 

11.1 กรมธนารักษ 

๑. นายอภิเชษฐ  วสธุาพิทักษ เจาหนาท่ีจัดผลประโยชนชํานาญการ 

11.2 กรมบัญชีกลาง 

๑. นางสาวพรรณนภา  เผาจนิดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

12. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

12.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑. นางสาวภณิตา  เก้ือกูลวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

13. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

13.1 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑. นางสาวกัญญาภัค  ขุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

14. กระทรวงวัฒนธรรม 

๑. นางสาวกุลวดี  สีเรือง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

14.1 กรมศิลปากร 

๑. นางสาวอรพินธุ  การุณจิตต นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ 

15. สถานันการศึกษา 

15.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑. นางสมฤดี  จิตประไพ ผูชวย ผศ.ดร. 

๑๖. สํานักนายกรัฐมนตร ี

๑๖.๑ กรมประชาสัมพันธ 

๑. นางสาววีระดี  อิศรเสนา ณ อยุธยา นักประชาสัมพนัธปฏิบัติการ 

๑๖.๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

๑. นางสาววิสสุดา  บุกงมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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๑๗. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑๗.๑ สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร 

๑. นางสาวนจิศรา  ธรรมชีวีวงศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน 
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. นางอัษฎาพร  ไกรพานนท รองเลขาธิการ 

 

ผูบริหาร 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

๑. นางสาวสุภาพร  ปทมทัตต นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ 

๑. นายสุกิจ  รัตนวิบูลย 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําปาง 

๑. นายเดชา  เชื้อบุญยืน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๒. นายสุรชยั  แสงศิริ เจาพนักงานปาไมอาวุโส 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําปาง 

๑. นายเดชา  เชื้อบุญยืน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๒. นายสุรชยั  แสงศิร ิ เจาพนักงานปาไมอาวุโส 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

๑. นายสุรศักดิ์  วณิชอนุกูล ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกําแพงเพชร 

๑. นางสาวรุงกานต  ออนนวม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุร ี

๑. นางสาวทิฆัมพร  รัตนรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี 

๑. นางสาวเบญจมาศ  เสารสุรินทร นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. สุภัททา รุงโรจนพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปทุมธาน ี

๑. นางสาวกาญจนา  จอกลอย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุร ี

๑. นายทองใบ  บุญญาเสนียกุล 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี 

๒. นางสาววันวสิา  โคกครุฑ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอางทอง 

๑. นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอุทัยธาน ี

๑. นายบุญเกิด  รองแกว 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธาน ี

๒. นางสาวฤกษขวัญ  คงพิทักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครปฐม 

๑. นายมนตชัย  ปนโอ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

นางสาวชุติมา  สันธนพิพัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปราจีนบุร ี

๑. นายสมศักดิ์  พิริยโยธา 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดตาก 

๑. นางชยาภร  อามระดิษฐ ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง 

๑. นางสาวทิพยอาภา  ยลธรรมธรรม 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง 

๑. นางสาวอารีย  ใจสมุทร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
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ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพัทลุง 

๑. นายจิระศักดิ์  ชูความดี 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนราธิวาส 

๑. นายยงยุทธ  นาควิโรจน 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส 

๒. นางสาวโสภิตา  จันทมณีโชต ิ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

๑. นางปราณี  ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดหนองคาย 

๑. นายปราโมทย  ชิตทรงสวัสดิ ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีษะเกษ 

๑. นายอัครพงษ  เขียวแจม 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดศรีษะเกษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครพนม 

๑. นายวันชัย  จริยาเศรษฐโชค 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดหนองบัวลําภ ู

๑. นายอรรถพล  พัดทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ 

๑. นายเวทิน  พุมอินทร 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดชัยภูมิ 

๑. นางสาวศิริกุลยา  ภิญโยดม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. นายพิชิต  สมบัติมาก 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 



 

๔ 
 

 
ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธาน ี

๑. นางสุภาพร  ศรีเดช นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครนายก 

๑. นายจิระพงษ  คูหาสวรรค 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดภูเก็ต 

๑. นายณัฐวรรณ  จําลองกาศ 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดภเูก็ต 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดชุมพร 

๑. นางสาววริษา  ดานพงศกร นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุร ี

๑. นางสาวกนกรัตน  เกตุชาติ นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครนายก 

๑. นายนิพนธ  เข็มนาค นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

๑. นายสมพงษ  สิทธิโชคสกุลชัย - 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเลย 

๑. นายณรงคฤทธ์ิ  จันทราทิพย เจาพนักงานปาไมอาวุโส 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี 

๑. นางสาวสุขุมาล  เมฆิน นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร 

๑. นายภาณุมาศ  ลําภา นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดพังงา 

๑. นางสาวกัญญณพัชร  ศุภวิชญปภพ นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

๑. นายสุวิทย  นยิมมาก นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธาน ี

๑. นางสาวเอมิกา  แชมศรีรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

๑. นางสาวนภิารัตน  ตัง้สุขสนัต นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบุร ี

๑. นางสาวหทัยรัตน  ไชยวงค นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 

๒. นายณัฐพงศ  หอมจันทร นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม 

๑. นายนรินทร  สายซอ 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม 
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การสัมมนา “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน)”   

วันพฤหัสบดท่ีี 2 สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  

ณ โรงแรมรามาการเดนส วิภาวด ีกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

กองส่ิงแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ (กชพ.) 

๑. นางสาวอรสุภาว สายเพชร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๒. นายศักรภพ  แกวพาที นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

๓. นางสาวพันธทีรา  อักษรพรหม นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (กพส.) 

 ๑. นายรัตน  เลี้ยงสกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

 ๒. นายพงศธร  พวงสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (กวผ.) 

๑. นางสาวปราวีณา  มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๒. นางสาวศิริลักษณ  จันทรโพธิ ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๓. นางกชกร  สมิตติพัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) 

๑. นายทศพล  เพียรธนะกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๒. นางสาวศศิธร  สรีสุรักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

๓. นางสาวมานิสา  บุพตา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 

กลุมงานแผนงานงบประมาณ 

๑. นายพิเชษฐ  ทรายเผื่อน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

๒. นายประพจน  ประดษิฐสร นักทรัพยากรบุคคล 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

๑. นางสาวอรวรรณ  วฒันยมนาพร นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

๒. นางสาวศิริวรรณ จันทรมุย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) 
๑. นายเตชะวัณณ  พงนสมพงส นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๒. นางสาวนิชนันท  ทัดแกว นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๓. นางสาววลัยภรณ  อรัญญิก นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๔. นางสาววชริาวรรณ  นนทกนก นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๕. นางสาวชุลีกร  เศวตวงษ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๖. นางสาวพัชรี  วิระษร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดลอม (กบก.) 
๑. นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๒. นายเกียรติพิบูล  แสงส ี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๓. นางสาวพฤกษา  ศศิธร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองบริหารจัดการท่ีดิน (กบด.) 
๑. นางสาวเปรมฤดี  เสริมพณิชกิจ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๒. นางสาวชริกานต  รุงแสง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๓. นายประทีป  บุญโพชา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม (กตป.) 
๑. นางอรวรรณ  ดนัยบุตร ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 
๒. นายเอกชัย  ภาระนันท ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินผลนโยบาย 

และแผน 
๓. นางนฤดี  คณิตจินดา ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินสถานการณ 
๔. นางสาวศิริวรรณ  ลาภทับทิมทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๕. นางสาวเทพอารี  จึงสถาปตยชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
๖. นางสาวชริษา  เนื่องชมภ ู นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๗. นางสาวกมลจันทน  พูลเกษม นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๘. นางสาวทิพวรรณ  โพธิวุฒ ิ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๙. นายอุกฤษ  เรืองช ู นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
๑๐. นางสาวธานุมาศ  หมูคํา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๑. นางสาวลักขณา  เต็มใจ เจาพนักงานธุรการ 
๑๒. นายพิเชษฐ  จานชัยภูมิ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวรุจิรา  ขวัญสกุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๔. นางสาวเยาวรินทร  จอมเกาะ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๕. นางทัศนีย  กอโชคชัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวกรรณิกา  กันพุดซา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๗. นายภูธนวิช  สบประสงค นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
๑๘. นางสาวหทัยยุทธ  เนตรสอดกิจ เจาหนาท่ีธุรการ 
๑๙. นายยศพล  ณ นคร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๐. นางสาวคัดคณัฐ  ชื่นวงศอรุณ เจาหนาท่ีปฏิบัติการดานวิชาการ 



 

๓ 
 

ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

๒๑. นายธนะชัย  ไวยะเนตร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๒. นางสาววรรณนิภา  บุญมา นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
กลุมงานอํานวยการและประชาสัมพันธ (กอป.) 
๑. นางสาวธันวา  สิงหคร ุ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒. กุลชาติ  กลิน่จําปา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวนฤมล  สวางเจริญ เจาหนาท่ีโครงการฯ 
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การสัมมนา “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน)”   

วันพฤหัสบดท่ีี 2 สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  

ณ โรงแรมรามาการเดนส วิภาวด ีกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

เทศบาลนครนนทบุรี 

๑. นางสาวอินทิรา  อินทรรัตน หัวหนาฝายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข 

๒. นางสาวตุลยรัตน  ศรีสกุลไทย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เทศบาลนครพิษณุโลก 

๑. นายชูศักดิ์  รักเสนาะ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

เทศบาลนครภูเก็ต 

๑. นายจักรกฤษณ  สงแสง นายชางโยธาชํานาญงาน 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

๑. นางสาวธนพร  กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

๑. นายกฤตปรัตถกร  บุญเรืองนาม นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

เทศบาลนครสวรรค 

๑. นายกิตติ  เกงกิตติภัทร ผูอํานวยการสํานักการชาง 

เทศบาลนครรังสิต 

๑. นางสาวประมวญ  อุทรักษ หัวหนาฝายรักษาความสะอาด 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

๑. นางสาววราภรณ  สมบูรณ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

๒. นางสาวแกวกาญจน  โกมารกุล ณ นคร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

๓. นายธวชั  ขําออน  
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 



๑ 
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ณ โรงแรมรามาการเดนส วิภาวด ีกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

Bic C 

๑. นายพลรม  สุวรรณไตรย Sr. manager 

๒. นายสุชาติ  เพ็ชรรัตน Sr. manager ๑ 

บริษทั ไออารพีซี จํากดั 

๑. นางสาวลดาวัลย  สุวรรณรังษี 
เจาหนาท่ีสวนบริหารสิง่แวดลอมและโครงการเพื่อ

ความยั่งยืน 

PTT Phenol 

๑. พิชญา  วงศผดุผาด Environmental Engineer 

PTT 

๑. พฤกษา  ฤกธิรงค พนักงานบริหารสิง่แวดลอม 

PTT GC 

๑. ธนานุช  รักหฤทัย Environmental Engineer 

NBT 

จารุวรรณ  จารุจนัต ผูสื่อขาว 
 
 

ภาคเอกชน 
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ณ โรงแรมรามาการเดนส วิภาวด ีกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

๑. นายดุสติ  ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒. นายณรงคฤทธ์ิ  ภญิโญตระกูล 
ผูจัดการสิง่แวดลอม สาํนักงานพัฒนาอยางยัง่ยืน 

SCG 

๓. นางสาวจนัทิรา  ดวงใส  นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๔. นางสาวดุษฎ ี ดชสงิห นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 
 

วิทยากร 
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ผูเขารวมสัมมนา ตําแหนง 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่๑ 

๑. นางฐิติมา  จยิะวรนันท นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่๔ 

๑ นางสาวเต็มดวง  เพง็พงษ นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่๕ 

๑. นางสาวภฏัฏนิี  คาผล นักวิชาการสิง่แวดลอมปฏิบตัิการ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่๖ 

๑. นางอรอนงค  อุทัยนาช นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๒. นายวรนล  จันทรงาม ผูอํานวยการสาํนักงานสิง่แวดลอมภาคท่ี ๖ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่๗ 

๑. นางพัชระวดี  สมทา นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๒. นางนิตญา  สุทธาวาส นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่๘ 

๑. นางสาวปานทิพย  วิทยาพันธุ นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่9 

1. นางเรียมสงวน  งิ้วงาม ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและแผนสิง่แวดลอม 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่12 

1. นางรุงนภา  สีลวานิช นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการพิเศษ 

2. นางพจนีย  จันทรศิริ นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่15 

1. นางสาวปริเมษ  เจริญนพคุณ นักวิชาการสิง่แวดลอมชํานาญการ 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
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